
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลคอใต

อําเภอ สวางแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,809,800 บาท

งบบุคลากร รวม 5,211,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,587,980 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

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

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 50,550 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2
 คน ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักปลัด อบต.)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 50,550 บาท

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

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

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

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

เงินคาตอบแทนอื่น จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบต.)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,623,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,818,780 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตําแหนง ปลัด อบต.,รอง
ปลัด อบต.,หัวหนาสํานักปลัด อบต.,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติ
การ,เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (สํานักปลัด อบต.) ตั้งจายจาก
เงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 108,000 บาท

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

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

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

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 456,540 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางไดแก คนตกแตง
สวน พนักงานขับรถยนต และนักการภารโรง (สํานักปลัด อบต
.) ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 1,561,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 296,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปใน
สังกัดสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจาก
เงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 96,000 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
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ค่าใช้สอย รวม 980,000 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)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 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
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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 450,000 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.)

โครงการจัดทําเว็บไซต อบต.คอใต จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําเว็บไซต อบต
.คอใต เพื่อใชในการประชาสัมพันธโครงการหรือกิจกรรมบริการ
สาธารณะ การเปิดเผยขอมูลขาวสารทางราชการของ อบต.คอ
ใต ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 65 ลําดับที่  4  ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
งานปลัด อบต.)

ค่าวัสดุ รวม 285,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายใหไดมาซึ่งวัสดุ สิ่งของ เครื่องใชสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  แบบพิมพ ตรายาง น้ํา
ดื่ม ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการจาง ฯลฯ  (สํานักงานปลัด อบต
.) ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนต
สวนกลาง รถยนตเอนกประสงค รถบริการหนวยการแพทยฉุก
เฉิน รถกระเชาไฟฟ้า รถจักรยานยนต ที่ใชในการปฏิบัติ
ราชการ (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ
ตางๆ เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ผาเขียนป้าย ป้าย
ไวนิล สื่อประชาสัมพันธ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุอื่น จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวารสารทองถิ่น หนังสือ วารสารอื่นหรือสิ่งพิมพ
ตางๆ (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 37,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้รับรอง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อเกาอี้รับรอง ขนาดไมนอยกวา  
กวาง 59 x ยาว 232 x สูง 76 ซม. รองรับที่นั่ง 4 แถว จํานวน 2
 ชุด ไมมีระบุไวในราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้ง
ราคาตามทองตลาดทั่วไป เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่  91 ลําดับ 6 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
งานปลัด อบต.)

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 1,200 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ขนาดไมนอย
กวา กวาง 57 ซม. ลึก 63 ซม. สูง 87ซม.จํานวน 1 ตัว ไมมีระบุไว
ในราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้งราคาตามทอง
ตลาดทั่วไป เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่  91 ลําดับ 1 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
งานปลัด อบต.)
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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 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 91 ลําดับ 4 ตั้ง
จายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด อบต.)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานัก
งานคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 2.0 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 ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 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 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 

ตั้งราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่  15 มีนาคม 2562
 กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  92 ลําดับ 2 ตั้งจายจากเงิน
รายได (สํานักปลัด อบต.)
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 10 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตั้งราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่  15 มีนาคม 2562
 กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 92 ลําดับ 5 ตั้งจายจากเงินราย
ได (สํานักปลัด อบต.)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 275,760 บาท
งบบุคลากร รวม 233,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 233,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 233,760 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงนัก
วิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะประชาสัมพันธ จํานวน 17,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อโตะประชา
สัมพันธ ขนาด 2x1x0.80 เมตร จํานวน 1 ชุด ไมมีระบุไวในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้งราคาตามทองตลาดทั่ว
ไป เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 91 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

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 3,146,890 บาท
งบบุคลากร รวม 1,724,940 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,724,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,202,760 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตําแหนง ผูอํานวยการ
กองคลัง,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,เจาพนักงานจัดเก็บ
รายไดปฏิบัติงาน ,เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (กองคลัง) ตั้งจาย
จากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง (กอง
คลัง) ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 454,080 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางไดแก ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บราย
ได  (กองคลัง) ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 26,100 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 1,297,450 บาท
ค่าตอบแทน รวม 452,240 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 326,240 บาท

เพื่อจายเปนคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปใน
สังกัดกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลคอใต จํานวน 76,240
 บาท
      เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ ตาม พรบ
.จัดซื้อจัดจางฯ เชน คณะกรรมการเปิดซอง-ตรวจรับงานจางสอบ
ราคา/ประกวดราคา ชางควบคุมงาน เปนตน ที่ปฏิบัติหนาที่ตาม
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลคอใต จํานวน 250,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได (กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  สําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง อบต.คอใต ตั้งจายจากเงินราย
ได

คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อเปนเงินชวยเหลือคาเชาบาน คาเชาซื้อของพนักงานสวน
ตําบล ในสังกัดกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลคอใต อําเภอ
สวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูนอกพื้นที่และ
พึงเบิกไดตามสิทธิ (กองคลัง) ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง) 

ค่าใช้สอย รวม 449,210 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 190,000 บาท

- คาใชจายในการฝึกอบรม  ตั้งไว 40,000  บาท  
 เพื่อเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาตางๆเชนคาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียม ฯลฯ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น และ
พนักงานจาง สังกัดกองคลังองคการบริหารสวนตําบลคอใต ตั้ง
จายจากเงินรายได 
- คาจางเหมาบริการ  ตั้งไว  100,000 บาท
   เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ ในกิจการภายในตําบลคอ
ใต ซึ่งการนั้นอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมา
อัดรูป จางเหมาทําสวน คาจางเหมาพาหนะ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได (กองคลัง)
- คาเชาเครื่องถายเอกสาร  ตั้งไว  50,000  บาท
   เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสารใชในกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบลคอใต จํานวน 12 เดือนๆ ละ 2,400 บาท และ
คาบริการถายเอกสารสวนเกินสัญญาเชา (ถามี) ตั้งจายจากเงิน
รายได (กองคลัง)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองขององคการบริหารสวนตําบล ใน
โอกาสตางๆ เชนตอนรับสวนราชการตางๆ ที่มาเยี่ยมหรือตรวจ
สอบ สํารวจพื้นที่ตําบล หรือดูงาน เปนตน (กองคลัง) ตั้งจายจาก
เงินรายได
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 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

พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดโดยการจัดทํา ปรับขอมูล
แผนที่ภาษี

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดโดยการ
จัดทํา ปรับขอมูลแผนที่ภาษี เปนไปตามหนังสือมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550 หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลง
วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวัน
ที่ 19 กุมภาพันธ 2561 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 72 ลําดับที่ 1 จายจากเงินรายได (กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 59,210 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือครุภัณฑ  เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องปรับอากาศ เครื่องโทรสาร  รถ
ยนต รถบรรทุกน้ํา รถจักรยานยนต  เครื่องตัดหญา เครื่องสูบ
น้ํา  เปนตน ตั้งจายเงินรายได (กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายใหไดมาซึ่งวัสดุ สิ่งของ เครื่องใชสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  แบบพิมพ ตรายาง น้ํา
ดื่ม ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการจาง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองคลัง)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาวัสดุที่เกี่ยวเนื่องกับงานครัว เชนแกวน้ํา แกว
กาแฟ ถวยชาม ไมกวาด เปนตน  ที่ใชภายในกิจการองคการ
บริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

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

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 261,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

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

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับองคการบริหารสวนตําบลคอ
ใต  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลคอใต และ
กิจการที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลคอ
ใต ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
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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 88,000 บาท

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

งบลงทุน รวม 124,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 124,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 3,600 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการซื้อเกาอี้สําหรับนั่งทํางาน จํานวน 3 ตัว มี
คุณลักษณะพื้นฐานตามทองตลาด ไมมีระบุไวในราคามาตรฐานคุ
รภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้งราคาตามทองตลาดทั่วไป เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่  92 ลําดับ 6 ตั้ง
จายจากเงินรายได (กองคลัง)
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เครื่องปรับอากาศ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ พรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ  21,000
 บาท สําหรับติดตั้งภายในที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลคอ
ใต มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 18,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สง
ความเย็นและหนวยระบํายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว
ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15
 เมตร

เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ  สํานักงบประมาณ ประจําเดือนธันวาคม 2561 ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 93 ลําดับ 1 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองคลัง)

เครื่องพิมพเช็ค จํานวน 32,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการซื้อเครื่องพิมพเช็ค จํานวน 1 ชุด มี
คุณลักษณะพื้นฐานตามทองตลาด ไมมีระบุไวในราคามาตรฐานคุ
รภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้งราคาตามทองตลาดทั่วไป เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 92 ลําดับ 9 ตั้ง
จายจากเงินรายได (กองคลัง)
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โตะทํางาน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการซื้อโตะสําหรับนั่งทํางาน จํานวน 1 ตัว มี
คุณลักษณะพื้นฐานตามทองตลาด ไมมีระบุไวในราคามาตรฐานคุ
รภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้งราคาตามทองตลาดทั่วไป เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 92 ลําดับ 10 ตั้ง
จายจากเงินรายได (กองคลัง)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 2.0 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 ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 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 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
 กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 93 ลําดับ 3 ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองคลัง)
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1)สํานักงาน จํานวน 1
 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนา
ตอนาที (ppm) 
-สํามารถพิมพเอกสํารกลับหนาอัตโนมัติได 
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สํามารถใชงานผานเครือขายไรสําย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
-มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
-สํามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
 กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา  93 ลําดับ 4 ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 438,400 บาท

งบบุคลากร รวม 318,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 318,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 152,760 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนทองถิ่น สังกัด สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบลคอใต ตําแหนงเจาพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 6,660 บาท

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

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 151,680 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจา
หนาที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 7,800 บาท

เพื่อเปนคาครองชีพแกพนักงานจางตามภารกิจที่พึงไดตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (สํานัก
ปลัด อบต.) ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 90,000 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.)
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งบลงทุน รวม 26,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,500 บาท
ครุภัณฑอื่น

กรวยจราจร จํานวน 8,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อกรวย
จราจร จํานวน 20 อันๆ ละ 400 บาท ขนาดความสูงไมนอย
กวา 70 เซนติเมตร มีแถบสะทอนแสงสามารถมองเห็นไดในระยะ
ไกล เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนาที่ 94 ลําดับ 3 (สํานักปลัด อบต.) ตั้งจายจาก
เงินรายได

ไฟไซเลน จํานวน 18,500 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อไฟไซเลน LED แฟรชกระ
พริบ จํานวน 1 ชุดและแบบหมุน จํานวน 1 ชุด พรอมติด
ตั้ง สําหรับติดรถบริการการแพทยฉุกเฉิน ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 96 ลําดับ 5 (สํานักปลัด อบต.) ตั้ง
จายจากเงินรายได

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 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบต.)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 113,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมซอมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การแกไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

จํานวน 60,000 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.)
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งบลงทุน รวม 53,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,000 บาท
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

ชุดดับเพลิง จํานวน 22,500 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อชุดดับเพลิง ชุดละ 7,500
 บาท จํานวน 3 ชุด ประกอบดวย เสื้อคลุมดับเพลิง หมวกดับ
เพลิง รองเทาดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
-รองเทาดับเพลิง (fire boots) ประกอบดวย มีหูหิ้ว ทําดวยวัสดุ
ยางสังเคราะห กันน้ํา ความสูงไมนอยกวา 15 นิ้ว มี
คุณสมบัติ ป้องกันสิ่งมีคมและการเจาะทะลุ(พื้นรองเทา) ทน
ไฟ ป้องกันอุณหภูมิความรอน ป้องกันกระแสไฟฟ้า ทนตอ
น้ํามัน กันลื่น ทนกรดและดาง  เสริมเหล็กกันกระแทกบริเวณ
ครอบสวนหัวของรองเทา  เสริมเหล็กป้องกันการแทงทะลุบริเวณ
พื้นของรองเทา ผานการรับรองมาตรฐานสําหรับรองเทาสําหรับ
งานงานดับเพลิงและกูภัย(มาตรฐาน EN)
-ถุงมือดับเพลิง  วัสดุทําจากหนังทนความรอนได คุณสมบัติ ทน
ไฟ กันน้ํา ทนตอการบาดและการเจาะ ใชงานในอุณหภูมิ
สูง ความยาวรวมประมาณ 28
 เซนติเมตร                                                                
                            
-หมวกดับเพลิง  เปลือกหมวก วัสดุทําจากเทอรโมพลาสติกทน
แรงกระแทกและความรอน  ดานในปรับระดับได สวมใส
สบาย กระจกหนาสีใส ทําจากโพลีคารบอเนตใส ป้องกันความ
รอนหรือสะเก็ด       
-เสื้อคลุมดับเพลิงแบบมาตรฐาน  ผลิตจากผาพิเศษเนื้อ
หนา ป้องกันความรอน เสื้อคลุมสีสมติดแถบสะทอนแสง สวมใส
งายดวยระบบตัวล็อค 4 จุด ความยาว 42 นิ้ว ไมมีระบุไวในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้งราคาตามทองตลาดทั่ว
ไป ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 94 ตั้งจาย
จากเงินรายได (สํานักงานปลัด อบต.)
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สายสงน้ําดับเพลิงชนิดผาใบ จํานวน 8,500 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง ชนิดผา
ใบ ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พรอมขอตอหัว-ทาย(ทองเหลือง
หรืออลูมิเนียม)  จํานวน 1 ชุด ไมมีระบุไวในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้งราคาตามทองตลาดทั่วไป ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 94 ลําดับ 2 ตั้งจายจาก
เงินรายได (สํานักงานปลัด อบต.)

หัวฉีดดับเพลิง จํานวน 22,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิง ทางน้ําเขาเปน
เกลียว ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว จํานวน 1 ชุด คุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้ สามารถปรับปริมาณน้ําไดทั้งลําตรงและปรับ
ฝอย ปรับ-ล็อคได 4 ระดับ และมีบอลวาลว ปิด-เปิดน้ํา ผลิตตาม
มาตรฐาน NFPA ไมมีระบุไวในราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ตั้งราคาตามทองตลาดทั่วไป ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ.2561-2565 หนาที่ 94 ลําดับ 1 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
งานปลัด อบต.)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,570,020 บาท

งบบุคลากร รวม 2,766,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,766,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,019,220 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผูอํานวย
การกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักวิชาการการศึกษา
ปฏิบัติการ  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พนักงานครูสวน
ตําบล ตําแหนงครูผูชวย ครู คศ.1,ครู คศ.2 สังกัดกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน  585,840 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน 1,433,380 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 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 42,000 บาท

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

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 632,040 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยครูดูแล
เด็ก จํานวน 4 คน  ตั้งจายจากเงินราย
ได จํานวน  158,880  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน  473,160  บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 7,080 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 425,380 บาท
ค่าตอบแทน รวม 185,380 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 165,380 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

ค่าใช้สอย รวม 230,000 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 30,000 บาท

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

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

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

โครงการเฉลิมพระเกียรติ/สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ หรือสนับ
สนุนการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  74 ลําดับ
ที่  1  ตั้งจายจากเงินรายได ( กองการศึกษา ฯ )
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โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย  ซึ่งเปนสถาบันของชาติ
อันเปนศูนยรวมแหงความเปนชาติและความสามัคคีของคนใน
ชาติ และใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมโครงการดวย  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 1224 ลง
วันที่ 22 เมษายน 2552 (ตั้งงบประมาณตามนโยบายแหงรัฐ) ตาม
แผนพัฒนาตําบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 53 ลําดับที่ 2 ตั้ง
จายจากเงินรายได ( กองการศึกษา ฯ )

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายใหไดมาซึ่งวัสดุ สิ่งของ เครื่องใชสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  แบบพิมพ ตรายาง น้ํา
ดื่ม ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการจาง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองการศึกษาฯ)

งบลงทุน รวม 343,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 343,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สําหรับนั่งทํางาน จํานวน 2,400 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการซื้อเกาอี้สําหรับนั่งทํางาน จํานวน 2 ตัว มี
คุณลักษณะพื้นฐานตามทองตลาด ไมมีระบุไวในราคามาตรฐานคุ
รภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้งราคาตามทองตลาดทั่วไป เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่  97 ลําดับ 9 ตั้ง
จายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 298,800 บาท

1.เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน  ตั้งไว 204,800
 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พรอมติด
ตั้ง ขนาด 40,000 บีทียู จํานวน 4 เครื่องๆ ละ  51,200
 บาท สําหรับติดตั้งภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคอใต จํานวน 2
 เครื่อง และติดตั้งภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชุมพล จํานวน 2
 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู
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2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สง
ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่ํา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว
ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15
 เมตร

2.เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน  ตั้งไว 94,000
 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พรอมติด
ตั้ง ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ  47,000
 บาท สําหรับติดตั้งภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามพัฒนา มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 36,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สง
ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่ําประสิทธิภาพ
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พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่ํา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว
ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15
 เมตร
 
เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ  สํานักงบประมาณ ประจําเดือนธันวาคม 2561 ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 98 ลําดับ 3 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษาฯ)

พัดลมติดผนัง จํานวน 13,200 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัดไมนอย
กวา 16 นิ้วสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคอ
ใต จํานวน 6 ตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามพัฒนา จํานวน 5 ตัว
ใชในกิจการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีคุณลักษณะพื้นฐานตามทอง
ตลาด ไมมีระบุไวในราคามาตรฐานคุรภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้ง
ราคาตามทองตลาดทั่วไป เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนาที่  98 ลําดับ 2 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สาหรับงานสานักงาน จํานวน 16,000 บาท
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เพื่อเปนคาใชจายในการซื้อเเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สาหรับ
งานสานักงาน จํานวน 1 เครื่อง  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสํามารถในการประมวลผลสูง 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 ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 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 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
-สํามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
 
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่  15 มีนาคม 2562
  กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
 หนาที่ 39
ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได(กองการศึกษาฯ)
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 12,900 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 3 ตัว  มีคุณลักษณะพื้น
ฐานดังนี้
-เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํากโรงงานผูผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดาสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 10 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
-สํามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่  15 มีนาคม 2562
  กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
 หนาที่ 39
ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได(กองการศึกษาฯ)

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 495 ลง
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,224,060 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,268,060 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,062,960 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

การป้องกันและแกไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอยางเขมแข็งและ
ยั่งยืน

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการการป้องกันและแกไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอยางเขมแข็งและยั่งยืนในพื้นที่ตําบลคอใต เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1175 ลงวันที่ 29 เมษายน 2561 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 38 ลําดับที่ 10 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 126,560 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ในการจัดซื้อหนังสือ,อุปกรณ,เครื่องแบบ,และพํฒนาผู
เรียน(รายหัว) สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 3 แหง  จากขอมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 อัตราคน
ละ 1,130 บาท  ดังนี้
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคอใต (จํานวน 27 คน) ตั้งไว  30,510
 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามพัฒนา (จํานวน 44 คน ) ตั้ง
ไว 49,720 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชุมพล (จํานวน 41 คน ) ตั้งไว 46,330
 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 ตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หนาที่  35 ลําดับที่ 10  ตั้งจายจากเงินรายได (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 851,400 บาท

1. คาอาหารอาหารกลางวันสําหรับเด็ก   ตั้งไว  632,100  บาท
 เพื่อเปนคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แหง  จากขอมูลเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2562 อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน ดังนี้
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคอใต (จํานวน 30 คน) ตั้งไว  147,000
 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามพัฒนา (จํานวน 53 คน ) ตั้ง
ไว 259,700 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชุมพล (จํานวน 46 คน ) ตั้งไว 225,400
 บาท
2. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งไว 219,300 บาท
เพื่อเปนคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สําหรับเด็กภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แหง  จากขอมูลเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2562 อัตราคนละ 1,700 บาท  ดังนี้
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคอใต (จํานวน 30 คน) ตั้งไว  51,000
 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามพัฒนา (จํานวน 53 คน ) ตั้ง
ไว 90,100 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชุมพล (จํานวน 46 คน ) ตั้งไว 78,200
 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 1,205,100 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,205,100 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในตําบลคอ
ใต  โดยจัดสรรใหเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 จาก
ขอมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 อัตรา คนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน จํานวน 52 สัปดาห ละ 5 วัน ดังนี้
- โรงเรียนบานคอใต (จํานวน 7 คน) จํานวน 13,650 บาท
- โรงเรียนบานหนองแคหนองโขยอํานวยศิลป 
   (จํานวน 136 คน) จํานวน 265,200 บาท
- โรงเรียนบานขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 
   (จํานวน111 คน) จํานวน 216,450 บาท
- โรงเรียนชุมพลศึกษา (จํานวน 67 คน) จํานวน 130,650 บาท
- โรงเรียนคําเจริญวิทยา (จํานวน 78 คน) จํานวน 152,100 บาท
- โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ (จํานวน 90 คน) จํานวน 175,500
 บาท
จัดสรรใหเด็กเล็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายในตําบลคอ
ใต  จากขอมูลเด็ก ณ วันที่  10  มิถุนายน 2562 อัตราคน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ดังนี้
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคอใต (จํานวน 30 คน) ตั้งไว  58,500
 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชุมพล (จํานวน 46 คน ) ตั้งไว 89,700
 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามพัฒนา (จํานวน 53 คน ) ตั้ง
ไว 103,350 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 1,956,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,956,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนภายในตําบลคอใต จํานวน 1,956,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ใหเด็กนักเรียนภายใน
โรงเรียน  ประจําภาคเรียนที่  2/2562  และภาคเรียนที่ 1/2563
 จัดสรรใหเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ขอมูลจากจํานวนเด็ก ณ
 วันที่ 10 มิถุนายน 2562  ทุกโรงเรียนจัดสรรใหครบ 100%
 อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน  รายละเอียดดังนี้
 - โรงเรียนบานคอใต (จํานวน 7 คน) จํานวน 28,000 บาท
- โรงเรียนบานหนองแคหนองโขยอํานวยศิลป 
   (จํานวน 136 คน) จํานวน 544,000 บาท
- โรงเรียนบานขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 
   (จํานวน111 คน) จํานวน 444,000 บาท
- โรงเรียนชุมพลศึกษา (จํานวน 67 คน) จํานวน 268,000 บาท
- โรงเรียนคําเจริญวิทยา (จํานวน 78 คน) จํานวน 312,000 บาท
- โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ (จํานวน 90 คน) จํานวน 360,000
 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 1,042,180 บาท

งบบุคลากร รวม 312,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 312,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 288,180 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงเจา
พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 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 420,000 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 ตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หนาที่ 9 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจาก
เงินรายได(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการขับเคลื่อนสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการขับเคลื่อนสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย เปนไปตามเปนไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่  5  กรกฎาคม  2561 เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่ม
เติม  ปรากฏตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 หนาที่  7  ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได(กอง
สวัสดิการสังคม)

โครงการพนหมอกควันกําจัดยุงลาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงพนหมอกควันป้องกันโรคไขเลือดออก
ทุกหมูบาน และสถานที่ราชการตางๆ ในเขตตําบลคอใต เปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1272 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 37 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจาก
เงินรายได (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการสํารวจขอมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 20,000 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 เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 หนาที่  8  ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงินรายได(กองสวัสดิการ
สังคม)
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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 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด อบต.)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 895,840 บาท

งบบุคลากร รวม 758,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 758,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 556,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผูอํานวย
การกองสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัด กอง
สวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงิน
รายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม องคการบริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 159,840 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจา
หนาที่พัฒนาชุมชน ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 121,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,200 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 51,200 บาท

เพื่อจายเปนคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ ในสังกัด กองสวัสดิการ
สังคม องคการบริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

- คาใชจายในการฝึกอบรม     ตั้งไว 30,000  บาท 
   เพื่อเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาตางๆ เชน คาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียม ฯลฯ สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จางในสังกัด กองสวัสดิการสังคม  ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายใหไดมาซึ่งวัสดุ สิ่งของ เครื่องใชสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  แบบพิมพ ตรายาง น้ํา
ดื่ม ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการจาง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองสวัสดิการสังคม)

งบลงทุน รวม 16,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สาหรับงานสานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการซื้อเเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 2.0 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 ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 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 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
 
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่  15 มีนาคม 2562
  กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
 หนาที่ 39
ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได(กองสวัสดิการสังคม)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 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  ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,592,830 บาท

งบบุคลากร รวม 1,450,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,450,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 892,980 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนทองถิ่น ตําแหนงผู
อํานวยการกองชาง นายชางโยธาปฏิบัติงาน เจาพนักงานงาน
ธุรการปฏิบัติงาน สังกัด กองชาง องคการบริหารสวนตําบลคอ
ใต  ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,660 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)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 439,320 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 46,020 บาท

เพื่อเปนคาครองชีพแกพนักงานจางที่พึงไดตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 449,350 บาท
ค่าตอบแทน รวม 179,350 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 73,350 บาท

เพื่อจายเปนคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปใน
สังกัดกองชาง องคการบริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองชาง)

คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อเปนเงินชวยเหลือคาเชาบาน คาเชาซื้อของพนักงานสวน
ตําบล ในสังกัดกองชาง องคการบริหารสวนตําบลคอใต อําเภอ
สวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูนอกพื้นที่และ
พึงเบิกไดตามสิทธิ (กองชาง) ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 200,000 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 30,000 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

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 130,000 บาท

(1) คาซอมแซมระบบประปาภูเขา ตั้งไว  50,000  บาท
      เพื่อเปนคาใชจายในการซอมแซมระบบน้ําประปาภูเขาที่ใช
ในเขตตําบลคอใต เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปราก
ฎตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หนาที่  40  ลําดับที่  1
   ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)
(2) คาซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งไว   30,000  บาท 
      เพื่อจายเปนคาซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลคอใต  ทั้ง 3 แหง เปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หนาที่  34
 ลําดับที่  6 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กองชาง)
(3) คาซอมแซมหอกระจายขาว  ตั้งไว  50,000  บาท
      เพื่อเปนคาใชจายในการซอมแซมหอกระจายขาวหมูบานที่
ใชในเขตตําบลคอใต เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปราก
ฎตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564  หนาที่  54 ลําดับที่  9
   ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายใหไดมาซึ่งวัสดุ สิ่งของ เครื่องใชสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  แบบพิมพ ตรายาง น้ํา
ดื่ม ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการจาง ฯลฯ  (กองชาง) ตั้งจายจาก
เงินรายได

วัสดุกอสราง จํานวน 60,000 บาท

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

งบลงทุน รวม 1,692,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 7,200 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ขนาดไมนอย
กวา กวาง 57 ซม. ลึก 63 ซม. สูง 87ซม.จํานวน 6 ตัว ไมมีระบุไว
ในราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้งราคาตามทอง
ตลาดทั่วไป เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 94 ลําดับ 4 ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

โตะทํางาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อโตะทํางาน ขนาด กวาง 80
*ยาว150*สูง75 ซม. มี 1 ลิ้นชัก, 1ตูเก็บเอกสารดานขวา และ1 ตู
เก็บเอกสารดานซาย จํานวน 2 ตัว ไมมีระบุไวในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้งราคาตามทองตลาดทั่วไป เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่       91
 ลําดับ 1 ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
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ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องปัมน้ํา(ไดโวสูบน้ํา) จํานวน 14,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการซื้อเครื่องปัมน้ํา(ไดโวสูบ
น้ํา) จํานวน 2 เครื่อง ใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
คอใต มีคุณลักษณะพื้นฐานตามทองตลาด ไมมีระบุไวในราคา
มาตรฐานคุรภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้งราคาตามทองตลาดทั่ว
ไป เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนาที่ 98 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได (กอง
ชาง)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สาหรับงานสานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สาหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 2.0 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 ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 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 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
 
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่  15 มีนาคม 2562
  กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
 หนาที่ 39
ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได(กองชาง)
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 6,300 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1
 เครื่อง  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) 
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดํา สําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 30 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพตอนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 17 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพตอนาที (ipm) 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
-สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
 
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่  15 มีนาคม 2562
  กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
 หนาที่ 39
ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได(กองชาง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,637,000 บาท
อาคารตาง ๆ

กอสรางรั้วตาขายสนามฟุตซอลบานขาม จํานวน 187,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางรั้วตาขายสนามฟุตซอลบานขาม หมูที่ 3 ขนาด
กวาง 19.40 เมตร ยาว 33.40 เมตร พรอมติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
รอบสนาม ตามแบบ อบต.คอใต พรอมป้ายโครงการ  1 ป้าย เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  35  ลําดับ
ที่  6  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
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กอสรางลานคอนกรีตอเนกประสงค อบต.คอใต จํานวน 85,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางลานคอนกรีตอเนกประสงค อบต.คอใต ขนาด
กวาง  10  เมตร ยาว 18  เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่ คสล
.ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.คอใต  เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  35  ลําดับที่ 1  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

โครงการกอสรางรั้วรอบสนามฟุตซอลบานหนองแค จํานวน 202,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางรั้วรอบสนามฟุตซอล บานหนองแค หมู
ที่ 2 ขนาดกวาง 23 เมตร ยาว 42 เมตร ตามแบบ อบต.คอ
ใต พรอมป้ายโครงการ เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่  35  ลําดับที่  5  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (กองชาง)

โครงการกอสรางรั้วรอบหนองบะกลาง จํานวน 293,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางรั้วรอบหนองบะกลาง บานคอใต หมู
ที่ 1 ขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว 922 เมตร ตามแบบ อบต.คอ
ใต พรอมป้ายโครงการ เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่  62  ลําดับที่  1 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (กองชาง)

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

ขุดลอกหนองโขย จํานวน 359,000 บาท

เพื่อเปนคาขุดลอกหนองโขย ขนาด
กวาง 72 เมตร ยาว 72 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร ตามแบบ อบต
.คอใต พรอมป้ายโครงการ เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่  61  ลําดับที่ 21 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ปรับปรุงที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลคอใต จํานวน 213,000 บาท

เพื่อเปนคาปรับปรุงที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลคอ
ใต ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 10.50 เมตร สูง 2.50 เมตร ตาม
แบบ อบต.คอใต พรอมป้ายโครงการ เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  64       ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
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ปรับปรุงระบบจายน้ําประปาหมูบานบานนาสมบูรณ จํานวน 203,000 บาท

เพื่อเปนคาปรับปรุงระบบจายน้ําประปาหมูบานบานนา
สมบูรณ โดยการวางทอจายน้ํา ขนาด 3 นิ้ว ยาว 950 เมตร ทอพี
วีซี ขนาด 2 นิ้ว ยาว 770 เมตร ตามแบบ อบต.คอใต พรอมป้าย
โครงการ เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่  40  ลําดับที่ 3  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (กองชาง)

ปรับปรุงศาลาประชาคมบานคอใต จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงศาลาประชาคมบานคอใต ขนาด
กวาง 4.70 เมตร ยาว 13 เมตร  ตามแบบ อบต.คอใต  เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 69 ลําดับ
ที่  4 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 30,000 บาท

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

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,357,800 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 1,939,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500 บาท
ครุภัณฑกอสราง

เทปวัดระยะแบบสาย จํานวน 2,500 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อเทปวัดระยะแบบสาย ความ
ยาว 50 เมตรจํานวน 1 ตัว ไมมีระบุไวในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้งราคาตามทองตลาดทั่วไป เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 96 ลําดับ 1 ตั้ง
จายจากเงินรายได (กองชาง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,937,300 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคําเจริญ 14 หมูที่ 5 จํานวน 397,900 บาท

เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคําเจริญ 14 หมู
ที่ 5 บานคําเจริญ ขนาดผิวจราจร
กวาง  5.00  เมตร หนา 0.15  เมตร  ยาว 130  เมตร  ไหลททาง
ขางละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 650 ตาราง
เมตร ตามแบบ อบต.คอใตกําหนดพรอม
ป้าย โครงการ 1 ป้าย  เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่ม
เติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาตําบลทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 51 ลําดับที่ 60 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (กองชาง)
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบุญชูรวมสุข หมูที่ 8 จํานวน 149,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบุญชูรวมสุข หมู
ที่ 8 บานนาสมบูรณ ขนาดผิวจราจร
กวาง  4.00  เมตร หนา 0.15  เมตร  ยาว 60 เมตร หรือพื้น
ที่ คสล.ไมนอยกวา 240 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.คอใตกําหนด
พรอมป้าย โครงการ 1 ป้าย  เปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาตําบลทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่  52   ลําดับที่  62    ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (กองชาง)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขางโรงเรียนบานขาม(ขามเขต
วิทยาคาร) หมูที่ 3

จํานวน 397,900 บาท

เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขางโรงเรียนบาน
ขาม(ขามเขตวิทยาคาร) หมูที่ 3 บานขาม ขนาดผิวจราจร
กวาง  5.00  เมตร หนา 0.15  เมตร  ยาว 130  เมตร  ไหลททาง
ขางละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 650 ตาราง
เมตร ตามแบบ อบต.คอใตกําหนดพรอม
ป้าย โครงการ 1 ป้าย  เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่ม
เติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาตําบลทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่  51   ลําดับที่  58    ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (กองชาง)
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานขามพัฒนา-ทางหลวงแผน
ดิน

จํานวน 397,900 บาท

เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานขาม
พัฒนา-ทางหลวงแผนดิน หมูที่ 9 บานขามพัฒนา ขนาดผิวจราจร
กวาง  5.00  เมตร หนา 0.15  เมตร  ยาว 130  เมตร  ไหลททาง
ขางละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 650 ตาราง
เมตร ตามแบบ อบต.คอใตกําหนดพรอม
ป้าย โครงการ 1 ป้าย  เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่ม
เติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาตําบลทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่  52   ลําดับที่  63    ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (กองชาง)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหนองแค-ป่าชา จํานวน 198,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหนอง
แค-ป่าชา หมูที่ 2 บานหนองแค ขนาดผิวจราจร
กวาง  4.00  เมตร หนา 0.15  เมตร  ยาว 80  เมตร หรือพื้น
ที่ คสล.ไมนอยกวา 320 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.คอใตกําหนด
พรอมป้าย โครงการ 1 ป้าย  เปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาตําบลทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่  51   ลําดับที่   57   ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (กองชาง)
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมูบานทาวัด หมูที่ 7 จํานวน 347,600 บาท

เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมูบานทา
วัด หมูที่ 7 ขนาดผิวจราจร
กวาง  4.00  เมตร หนา 0.15  เมตร  ยาว 140  เมตร  ไหลททาง
ขางละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 560 ตาราง
เมตร ตามแบบ อบต.คอใตกําหนดพรอม
ป้าย โครงการ 1 ป้าย  เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่ม
เติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาตําบลทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 51  ลําดับที่ 61 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบานชุมพล-หนองกุง จํานวน 49,000 บาท

เพื่อเปนคาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบานชุมพล-หนองกุง
 หมูที่ 4 บานชุมพล ขนาดผิวจราจร
กวาง  4.00  เมตร ยาว 2,000  เมตร  เฉพาะชวงที่
ชํารุด ปริมาตรลูกรัง จํานวน 433 ลบ.ม.ตามแบบ อบต.คอใต
กําหนด เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปราก
ฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 51 ลําดับ
ที่ 59  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

วันที่พิมพ : 27/11/2562  14:21:21 หนา : 57/68



งบเงินอุดหนุน รวม 348,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 348,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบานชุมพล-หนองโขย จํานวน 348,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาสวางแดน
ดิน ดําเนินงานขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบานชุมพล-หนอง
โขย หมูที่ 4 บานชุมพล โดยการปักเสาไฟฟ้าแรง
ต่ํา จํานวน 20 ตน หมอแปลง 30 KVA จํานวน 1 ชุด ระยะทาง
รวม 1,040 เมตร  เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปราก
ฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565 หนาที่  55 ลําดับ
ที่ 79 ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 99,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 99,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 99,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 72,000 บาท

- คาจางเหมาบุคคล  ตั้งไว  72,000 บาท
   เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคล จํานวน 4 คนๆละ 5
 วัน/เดือน ทําหนาที่คัดแยกขยะรีไซเคิล จัดเก็บ บรรจุ ยกและขน
ยายขยะรีไซเคิลภายในตําบลคอใต ใหเปนไปดวยความเรียบ
รอย ซึ่งการนั้นอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลคอใต เปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
,ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561,หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หนาที่  22  ลําดับที่ 1 ตั้งจายจาก
เงินรายได (สํานักปลัด อบต.)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรณรงคกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 27,000 บาท

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

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 387,000 บาท
งบลงทุน รวม 387,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 387,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.รอบหมูบานหนองแคสอง หมูที่ 
10

จํานวน 387,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา คสล.บานหนองแคสอง หมู
ที่ 10 
- ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 0.40x0.60 เมตร ยาว 71  เมตร บอ
พัก คสล. จํานวน  3 บอ 
- ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 0.40x0.60 เมตร ยาว 123  เมตร บอ
พัก คสล. จํานวน  1 บอ ตามแบบ อบต.คอใต  พรอมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปราก
ฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 42 ลําดับ
ที่  12 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 262,900 บาท

งบดําเนินงาน รวม 262,900 บาท
ค่าใช้สอย รวม 262,900 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 100,000 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 (กอง
สวัสดิการสังคม)

โครงการ อบต.สัญจร/สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน การพัฒนาความรูในการจัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่น กิจกรรม อบต.สัญจรพบประชาชน การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน การออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ การประชุมตางๆ ใน
ทองที่หมูบาน เปนตน เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่ม
เติม  ปรากฏตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 หนาที่  55  ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
งานปลัด อบต.)
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โครงการการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยถือหลักปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวัน
ที่ 24 สิงหาคม 2553 เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ตามแผน
พัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564  หนาที่  57  ลําดับที่ 4 (กอง
สวัสดิการสังคม) ตั้งจายจากเงินรายได

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 ลําดับ
ที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบต.)

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ จํานวน 40,000 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 ตั้งจายจาก
เงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

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

รณรงคยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี จํานวน 7,900 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 (กอง
สวัสดิการสังคม)
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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 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

- คาใชจายในทางพิธีทางศาสนา  ตั้งไว  60,000  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 40,000 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 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

กิจกรรมงานเทศกาลสัปดาหวันวิสาขบูชา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลตาลเนิ้ง เปนคา
ใชจายในการดําเนินงานกิจกรรมงานเทศกาลสัปดาหวันวิสาข
บูชา ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม
ประกวดโคมบัวบูชาประเภทตกแตงรถยนต ขบวนแหและ
กิจกรรมประกวดโตะหมูบูชาพระ เนื่องในเทศกาลสัปดาหวัน
วิสาขบูชาประจําปี 2563 เพื่อถวายเปนพุทธบูชาในโอกาสวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา ตามความเห็นชอบจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอสวางแดนดิน  ตามหนังสือองคการ
บริหารสวนตําบลตาลเนิ้ง ที่ สน 77604/ว 414  ลงวัน
ที่  28 มิถุนายน 2562  ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 315,320 บาท

งบบุคลากร รวม 305,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 305,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 305,320 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 ตาม
มาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ตั้งจายจากเงินราย
ได (สํานักปลัด อบต.)
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานโครงการอนุรักษฟนฟูสิ่งแวด
ลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เชน การกําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา
สาธารณะภายในตําบลคอใต ปลูกตนไม เปนตน เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวัน
ที่  4 เมษายน 2562 เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หนาที่ 22 ลําดับ 2 ตั้งจายจากเงิน
รายได (สํานักงานปลัด อบต.)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,044,200 บาท

งบกลาง รวม 11,044,200 บาท
งบกลาง รวม 11,044,200 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

เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ  คํานวณตั้งจายจากคาจาง
ทั้งปีของพนักงานจาง โดยคิดรอยละ 0.2  ตั้งจายจากเงินรายได
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,265,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในพื้นที่ตําบลคอใตที่มีสิทธิพึงไดรับ
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,987,200 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูพิการในพื้นที่ตําบลคอใตที่มีสิทธิพึงไดรับ
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสในพื้นที่ตําบลคอใตผูมีสิทธิที่พึง
ไดรับตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

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
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 185,000 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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