
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนตําบลคอใต

อําเภอ สวางแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,516,340 บาท

งบบุคลากร รวม 4,951,740 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 2,363,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,627,200 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนพิเศษฯ ตําแหนงปลัด อบต.(นักบริหาร
ทองถิ่น) ระดับกลาง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

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

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 441,360 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางไดแก คนตกแตง
สวน พนักงานขับรถยนต และนักการภารโรง (สํานักปลัด อบต
.) ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเปนคาครองชีพแกพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่ว
ไปทุกตําแหนงที่พึงไดตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2558 (สํานักปลัด อบต.) ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดําเนินงาน รวม 1,556,000 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 คาเชาซื้อของพนักงานสวน
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 995,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 410,000 บาท

- คาใชจายในการฝึกอบรม ตั้งไว 400,000  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 35,000 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 400,000 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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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาบุคลากร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนา
บุคลากร อบต.คอใต ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี อยางนอยบุคลากร
ตองไดรับการศึกษา/ฝึกอบรม อยางนอยปีละ 1 ครั้ง โดยมุงเนน
ใหเกิดการพัฒนาทั้ง 3 ดาน คือ มีความรู ความสามารถ และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดี และมีพฤติกรรมที่ถูกตอง
เหมาะสม เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หนาที่ 55 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
ปลัด อบต.)

ค่าวัสดุ รวม 265,000 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

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 180,000 บาท

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ
ตางๆ เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ผาเขียนป้าย ป้าย
ไวนิล สื่อประชาสัมพันธ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวารสารทองถิ่น หนังสือ วารสารอื่นหรือสิ่งพิมพ
ตางๆ (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน รวม 8,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,600 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 8,600 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดัง
นี้
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
– มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอ
นาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 10 หนาตอนาที(ppm) 
หรือ 4.5 ภาพตอนาที(ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
 - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
 กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หนา 34 ลําดับ
ที่ 1
(สํานักปลัด อบต.) ตั้งจายจากเงินรายได

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 247,240 บาท
งบบุคลากร รวม 222,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 222,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 222,240 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 2,619,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,671,460 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,671,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,151,160 บาท

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

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง (กอง
คลัง) ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 442,080 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางไดแก ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บราย
ได  (กองคลัง) ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,220 บาท

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

วันที่พิมพ : 27/11/2562  14:23:19 หนา : 7/56



งบดําเนินงาน รวม 930,040 บาท
ค่าตอบแทน รวม 165,040 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 96,240 บาท

เพื่อจายเปนคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปใน
สังกัดกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลคอใต จํานวน 76,240
 บาท
      เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง-ตรวจรับ
งานจางสอบราคา/ประกวดราคา ที่ปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งองคการ
บริหารสวนตําบลคอใต จํานวน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  สําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง อบต.คอใต ตั้งจายจากเงินราย
ได

คาเชาบาน จํานวน 28,800 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง) 
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ค่าใช้สอย รวม 420,000 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
ลางอัดฟิลม จางเหมาทําสวน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (กอง
คลัง)
- คาเชาเครื่องถายเอกสาร  ตั้งไว  50,000  บาท
   เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสารใชในกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบลคอใต จํานวน 12 เดือนๆ ละ 2,400 บาท และ
คาบริการถายเอกสารสวนเกินสัญญาเชา (ถามี) ตั้งจายจากเงิน
รายได (กองคลัง)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ คาผานทางดวน
พิเศษ สําหรับขาราชการสวนทองถิ่น  และพนักงานจางสังกัดกอง
คลัง เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2558 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ตามแผนพัฒนา
ตําบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 55 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงิน
รายได
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โครงการจัดทําฐานขอมูลที่ดินและสิ่งปลุกสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายโครงการจัดทําฐานขอมูลที่ดินและสิ่งปลุกสราง
ในพื้นที่ ตั้งเปนไปตามหนังสือมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวัน
ที่ 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 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หนาที่ 26 ลําดับที่ 1 จายจากเงิน
รายได (กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือครุภัณฑ  เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องอัดสําเนา เครื่องโทรสาร  รถยนต รถ
จักรยานยนต  เครื่องตัดหญา เครื่องสูบน้ํา  เปนตน ตั้งจายเงิน
รายได (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 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)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 215,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

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

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับองคการบริหารสวนตําบลคอ
ใต  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลคอใต และ
กิจการที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลคอ
ใต ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาหมายเลขโทรศัพท  คาโทรศัพท รวมถึงคาโทร
สาร ขององคการบริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองคลัง)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย  อากรตางๆ  คาบริการสง
ไปรษณีย คาสงธนาณัติ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 65,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต (Internet) 
และคาสื่อสารอื่นๆ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดัง
กลาว  และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 18,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเอกสารบานโลง จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเปนคาตูเอกสารบานโลง ขนาด 60 ? 40 x 80 
เซนติเมตร (กวาง x ลึก x สูง) จํานวน 2 หลัง ไมมีระบุไวในราคา
มาตรฐานคุรภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้งราคาตามทองตลาดทั่ว
ไป เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 หนา 34 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน 13,600 บาท

เพื่อจายเปนคากลองถายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 16
 ลานพิกเซลจํานวน 1 ตัว มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera) 
2) ความละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดที่เซ็นเซอร
ภาพ (Image Sensor) 
3) มีระบบแฟลชในตัว 
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อขอมูล
เต็ม หรือเมื่อตองการเปลี่ยน 
5) สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได 
6) มีกระเป๋าบรรจุกลอง
เปนไปตามมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณเดือน
มกราคม 2561 ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หนาที่ 34 ลําดับที่ 1  ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 407,240 บาท

งบบุคลากร รวม 324,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 324,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 143,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนทองถิ่น สังกัด สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบลคอใต ตําแหนงเจาพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 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

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 145,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจา
หนาที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 13,620 บาท

เพื่อเปนคาครองชีพแกพนักงานจางตามภารกิจที่พึงไดตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (สํานัก
ปลัด อบต.) ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการป้องกันและแกไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน  ทั้งในชวงปกติและชวงเทศกาล เปนไปดวย
ความเรียบรอย ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่
เกิดอุบัติเหตุไดอยางยั่งยืน เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่ม
เติม  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ปรากฎตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี พ
.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หนาที่  31  ลําดับที่ 2 ตั้ง
จายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด อบต.)

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 64 ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2561 เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบต.)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 274,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 274,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 274,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมป้องกันและควบคุมไฟป่า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการป้องกันและควบคุมไฟ
ป่า สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับไฟ
ป่า อัคคีภัย ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เปน
ไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตาม
มาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวัน
ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 453 ลงวัน
ที่ 3 มีนาคม 2558 ปรากฏตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หนาที่  21  ลําดับที่ 1 ตั้งจายจาก
เงินรายได (สํานักงานปลัด อบต.)

ฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน อปพร. จํานวน 224,400 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตําบลคอใต หลักสูตรทบทวน เพื่อพัฒนา
และเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระเบียบ กฎหมาย เปนไปตาม
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตาม
มาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2553 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2721 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่ 2 หนาที่  29  ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานัก
งานปลัด อบต.)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,380,680 บาท

งบบุคลากร รวม 2,871,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,871,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,191,620 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผูอํานวย
การกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักวิชาการการศึกษา
ปฏิบัติการ  พนักงานครูสวนตําบล ตําแหนงครูผูชวย ครู คศ
.1 ครู คศ.1 สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจาย
จากเงินรายได จํานวน 850,620 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน 1,341,000 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ) 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 608,880 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยครูดูแล
เด็ก จํานวน 4 คน  ตั้งจายจากเงินราย
ได จํานวน 152,760 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน  456,120 บาท 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 28,800 บาท

เพื่อเปนคาครองชีพแกพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยครู
ผูดูแลเด็กที่พึงไดตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ตั้ง
จายจากเงินรายได จํานวน 6,660 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป จํานวน 22,140 บาท (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
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งบดําเนินงาน รวม 454,380 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 259,000 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 129,000 บาท

- คาใชจายในการเตรียมรับเสร็จ  ตั้งไว   35,000 บาท
  เพื่อเปนคาใชจายในการเตรียมรับเสด็จของพระบรมวงศานุ
วงศ เชน จัดตั้งซุมรับเสด็จ  ประดับตกแตงสถานที่เฉลิมพระ
เกียรติ  และ อื่นๆ
- คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีตางๆ  ตั้งไว  94,000 บาท
  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดนิทรรศการ  ประกวดการแขง
ขัน พิธีการเปิดการอาคารตางๆ และจัดงานวันสําคัญ
ตางๆ เชน วันปิยะมาหาราช  วันเฉลิมพระชนพรรษา วันแมแหง
ชาติ ฯลฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ตั้งจายจากเงิน
รายได

วันที่พิมพ : 27/11/2562  14:23:19 หนา : 17/56



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

กิจกรรมการประชาสัมพันธ เชิญชวน อํานวยความสะดวกรวมงานรัฐ
พิธี

จํานวน 25,000 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 20,000 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 )

โครงการจัดหองสมุดแหลงเรียนรู จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดหองสมุดแหลงเรียนรู เปน
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.5/ว 1685 ลงวัน
ที่ 7 มิถุนายน 2561 ตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หนาที่ 48 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 35,000 บาท

โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย  ซึ่งเปนสถาบันของชาติอัน
เปนศูนยรวมแหงความเปนชาติและความสามัคคีของคนใน
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  (กองการศึกษาฯ)

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

เกาอี้สําหรับนั่งทํางาน จํานวน 1,500 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการซื้อเกาอี้สําหรับนั่งทํางาน จํานวน 1 ตัว มี
คุณลักษณะพื้นฐานตามทองตลาด ไมมีระบุไวในราคามาตรฐานคุ
รภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้งราคาตามทองตลาดทั่วไป เปนไป
ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 หนาที่  39  ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

พัดลมติดผนัง จํานวน 3,200 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 4 ตัว ใชใน
กิจการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีคุณลักษณะพื้นฐานตามทอง
ตลาด ไมมีระบุไวในราคามาตรฐานคุรภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้ง
ราคาตามทองตลาดทั่วไป เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หนาที่  39 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจาก
เงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สาหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) จานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหนวยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไมนอย
กวา 2 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 2.5 GHz และมีหนวยประมวลผลดาน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 6 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหนวยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไมนอย
กวา 3 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 2.4 GHz 
- มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 GB จานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
 กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปนไปตามแผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หนาที่  38 ลําดับที่  1 ตั้ง
จายจากเงินรายได(กองการศึกษาฯ)
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 4,300 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 ตัว  มีคุณลักษณะพื้น
ฐานดังนี้
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดาไมนอยกวา 20 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 10 หนาตอนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
 กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
 หนาที่ 39
ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได(กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

การจัดงานรัฐพิธี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลสวางแดนดิน ตามโครงการ
ขอรับการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี ตามมติที่ประชุมผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอสวางแดนดิน
ตามหนังสือเทศบาลตําบลสวางแดนดิน ที่ สน 52101/ว 431 ลง
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,414,640 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,398,640 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,146,740 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 155,940 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ในการจัดซื้อหนังสือ,อุปกรณ,เครื่องแบบ,และพํฒนาผู
เรียน(รายหัว) สําหรับเด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3
 แหง  จากขอมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 อัตราคน
ละ 1,130 บาท  ดังนี้
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคอใต (จํานวน 40 คน) ตั้งไว  45,200
 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามพัฒนา (จํานวน 48 คน ) ตั้ง
ไว 54,240 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชุมพล (จํานวน 50 คน ) ตั้งไว 56,500
 บาท
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หนาที่  34 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

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 910,800 บาท

1. คาอาหารอาหารกลางวันสําหรับเด็ก   ตั้งไว  676,200  บาท
    เพื่อเปนคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แหง  จากขอมูลเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2561 อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน ดังนี้
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคอใต (จํานวน 40 คน) ตั้งไว  196,000
 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามพัฒนา (จํานวน 48 คน ) ตั้ง
ไว 235,200 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชุมพล (จํานวน 50 คน ) ตั้งไว 245,000
 บาท
2. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งไว 234,600 บาท
เพื่อเปนคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สําหรับเด็กภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แหง  จากขอมูลเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2561 อัตราคนละ 1,700 บาท  ดังนี้
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคอใต (จํานวน 40 คน) ตั้งไว  68,000
 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามพัฒนา (จํานวน 48 คน ) ตั้ง
ไว 81,600 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชุมพล (จํานวน 50 คน ) ตั้งไว 85,000
 บาท
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หนาที่ 4 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการอบรมเสริมสรางพัฒนาการเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตาม
รอยวัฒนธรรม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายโครงการอบรมเสริมสรางพัฒนาการเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตามรอยวัฒนธรรม เปนการสรางเสริมพัฒนาการ
เด็กดานสังคม จิตใจ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หนาที่  33 ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงินรายได (กอง
การศึกษา สาสนาและวัฒนธรรม)
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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 1,251,900 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,251,900 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในตําบลคอ
ใต  โดยจัดสรรใหเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 จาก
ขอมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 อัตรา
คน ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน จํานวน 52 สัปดาห ละ 5
 วัน ดังนี้
- โรงเรียนบานคอใต (จํานวน 10 คน) จํานวน 19,500 บาท
- โรงเรียนบานหนองแคหนองโขยอํานวยศิลป 
   (จํานวน 139 คน) จํานวน 271,050 บาท
- โรงเรียนบานขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 
   (จํานวน101 คน) จํานวน 196,950 บาท
- โรงเรียนชุมพลศึกษา (จํานวน 68 คน) จํานวน 132,600 บาท
- โรงเรียนคําเจริญวิทยา (จํานวน 86 คน) จํานวน 167,700 บาท
- โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ (จํานวน 100 คน) จํานวน 195,000
 บาท
จัดสรรใหเด็กเล็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายในตําบลคอ
ใต  จากขอมูลเด็ก ณ วันที่  10  มิถุนายน 2561 อัตราคน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ดังนี้
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคอใต (จํานวน 40 คน) ตั้งไว  78,000
 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชุมพล (จํานวน 48 คน ) ตั้งไว 97,500
 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามพัฒนา (จํานวน 50 คน ) ตั้ง
ไว 93,600 บาท
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,016,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,016,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนภายในตําบลคอใต จํานวน 2,016,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ใหเด็กนักเรียนภายใน
โรงเรียน  ประจําภาคเรียนที่  2/2561  และภาคเรียนที่ 1/2562
 จัดสรรใหเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ขอมูลจากจํานวนเด็ก ณ
 วันที่ 10 มิถุนายน 2561  ทุกโรงเรียนจัดสรรใหครบ 100%
 อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน  รายละเอียดดังนี้
 - โรงเรียนบานคอใต (จํานวน 10 คน) จํานวน 40,000 บาท
- โรงเรียนบานหนองแคหนองโขยอํานวยศิลป 
   (จํานวน 139 คน) จํานวน 556,000 บาท
- โรงเรียนบานขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 
   (จํานวน101 คน) จํานวน 404,000 บาท
- โรงเรียนชุมพลศึกษา (จํานวน 68 คน) จํานวน 272,000 บาท
- โรงเรียนคําเจริญวิทยา (จํานวน 86 คน) จํานวน 344,000 บาท
- โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ (จํานวน 100 คน) จํานวน 400,000
 บาท
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,101,900 บาท

งบบุคลากร รวม 321,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 321,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 297,900 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 780,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 730,000 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     ตามแผนพัฒนาตําบลสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หนาที่ 9 ลําดับที่ 1 ตั้งจาย
จากเงินรายได(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)

โครงการพนหมอกควันกําจัดลูกน้ํายุงลาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงพนหมอกควันป้องกันโรคไขเลือดออก
ทุกหมูบาน และสถานที่ราชการตางๆ ในเขตตําบลคอใต ตั้งจาย
จากเงินรายได (สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการสํารวจขอมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 50,000 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)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 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.)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 850,780 บาท

งบบุคลากร รวม 725,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 725,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 519,840 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผูอํานวย
การกองสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัด กอง
สวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงิน
รายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม องคการบริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 159,040 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจา
หนาที่พัฒนาชุมชน ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 4,400 บาท

เพื่อเปนคาครองชีพแกพนักงานจางตามภารกิจที่พึงไดตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ตั้งจายจากเงิน
รายได (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 40,000 บาท

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 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)
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งบลงทุน รวม 4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดาไมนอยกวา 20 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 10 หนาตอนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
 กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาตําบลสี่
ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หนาที่ 40  ลําดับที่ 1 ตั้ง
จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,860,830 บาท

งบบุคลากร รวม 1,442,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,442,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 877,020 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนทองถิ่น ตําแหนงผู
อํานวยการกองชาง นายชางโยธาปฏิบัติงาน เจาพนักงานงาน
ธุรการปฏิบัติงาน สังกัด กองชาง องคการบริหารสวนตําบลคอ
ใต  ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 45,300 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 426,600 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 51,660 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 410,350 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,350 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 73,350 บาท

เพื่อจายเปนคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปใน
สังกัดกองชาง องคการบริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองชาง)

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อเปนเงินชวยเหลือคาเชาบาน คาเชาซื้อของพนักงานสวน
ตําบล ในสังกัดกองชาง องคการบริหารสวนตําบลคอใต อําเภอ
สวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูนอกพื้นที่และ
พึงเบิกไดตามสิทธิ (กองชาง) ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินชวยเหลือบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง) 

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 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 190,000 บาท

(1) คาซอมแซมระบบประปาภูเขา ตั้งไว  100,000  บาท
      เพื่อเปนคาใชจายในการซอมแซมระบบน้ําประปาภูเขาที่ใช
ในเขตตําบลคอใต เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปราก
ฎตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
 หนาที่        ลําดับที่     ตั้งจายจากเงินรายได 15,400 บาท ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 84,600 บาท (กองชาง)
(2) คาซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งไว   40,000  บาท 
      เพื่อจายเปนคาซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลคอใต  ทั้ง 3 แหง เปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่ม
เติมฉบับที่ 2 หนาที่        ลําดับที่     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป(กองชาง)
(3) คาซอมแซมหอกระจายขาว  ตั้งไว  50,000  บาท
      เพื่อเปนคาใชจายในการซอมแซมหอกระจายขาวหมูบานที่
ใชในเขตตําบลคอใต เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปราก
ฎตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
 หนาที่        ลําดับที่     ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 35,000 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 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชนน้ํามันทาไม ปูน
ซีเมนต กระเบื้อง ตะปู คอน จอบ เสียม ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา  เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
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งบลงทุน รวม 2,007,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,900 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน 13,600 บาท

เพื่อจายเปนคากลองถายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 16
 ลานพิกเซล จํานวน 1 ตัว คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera) 
2) ความละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดที่เซ็นเซอร
ภาพ (Image Sensor) 
3) มีระบบแฟลชในตัว 
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อขอมูล
เต็ม หรือเมื่อตองการเปลี่ยน 
5) สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได 
6) มีกระเป๋าบรรจุกลอง
เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ประจําเดือนมกราคม 2561 ตาม
แผนพัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
 หนาที่  36  ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน จํานวน 16,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สาหรับงานสานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) จานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหนวยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไมนอย
กวา 2 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 2.5 GHz และมีหนวยประมวลผลดาน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 6 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหนวยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไมนอย
กวา 3 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 2.4 GHz 
- มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 GB จานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
 กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาตําบลสี่
ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หนาที่  35  ลําดับที่ 1 ตั้ง
จายจากเงินรายได (กองชาง)
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 4,300 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 ตัว  มีคุณลักษณะพื้น
ฐานดังนี้
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดาไมนอยกวา 20 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 10 หนาตอนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
 กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
 หนาที่ 35
ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได(กองชาง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,974,000 บาท
อาคารตาง ๆ

กอสรางหองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชุมพล จํานวน 189,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางหองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชุมพล บาน
ชุมพล หมูที่ 4 ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2.50 เมตร ตามแบบ อบต.คอ
ใต กําหนดพรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย เปนไปตามอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หนาที่ 12 ลําดับที่  6  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
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กอสรางอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 436,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบ
ต.คอใต หมูที่ 3 ขนาด
กวาง 10 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 3 เมตร ตามแบบ อบต.คอ
ใต กําหนดพรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย เปนไปตามอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หนาที่  13       ลําดับที่ 7  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ปรับปรุงซอมแซมระบบประปาผิวดิน บานหนองแค จํานวน 1,161,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมระบบประปาผิวดิน บานหนอง
แค หมูที่ 2 ตามแบบ อบต.คอใต กําหนดพรอมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปราก
ฎตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 หนาที่ 9 ลําดับที่  1  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามพัฒนา จํานวน 76,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามพัฒนา บาน
ขาม หมูที่ 3 ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 9.40 เมตร สูง 2.20 เมตร ตามแบบ อบต.คอ
ใต กําหนด เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปราก
ฎตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 หนาที่  11  ลําดับที่  4  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กอง
ชาง) 

วันที่พิมพ : 27/11/2562  14:23:20 หนา : 39/56



ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคอใต จํานวน 73,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคอใต บานหนอง
แค หมูที่ 2 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 2.20 เมตร ตาม
แบบ อบต.คอใต กําหนด เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่ม
เติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 หนาที่  10  ลําดับที่  3  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองชาง) 

ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชุมพล จํานวน 39,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชุมพล บานชุม
พล หมูที่ 4 ติดฝ้าเพดาน ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 85.14 ตาราง
เมตร ตามแบบ อบต.คอใต กําหนด เปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่ม
เติมฉบับที่ 2 หนาที่ 11 ลําดับที่ 5 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (กองชาง) 

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,879,000 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 1,769,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,000 บาท
ครุภัณฑกอสราง

ชุดทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต (SLUMP TEST) จํานวน 9,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อชุดทดสอบความขนเหลวของ
คอนกรีต (SLUMP TEST) จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
1. แบบหลอตัวอยางคอนกรีต (Slump Cone) รูปกรวยหัว
ตัด ทําดวยสแตนเลสเสนผาศูนยกลางที่ฐาน 8 นิ้ว  เสนผาศูนย
กลางบนยอด 4 นิ้ว สูง 12 นิ้ว 1 อัน
2. เหล็กกระทุง (Tamping Rod) 1 อัน
3. ถาดรอง (Tray) ขนาดไมนอยกวา 17.5 X 17.5 นิ้ว ทําจาก
สแตนเลส 1 แผน
4. ที่ตัก (Scoop) ใชตักคอนกรีตใสลงในแบบ 1 อัน
5. แปรงทองเหลืองดามไม 1 อัน
6. เกรียงสําหรับปาดตัวอยาง 1 อัน
ตั้งตามลักษณะราคาตามทองตลาดทั่วไป ไมมีระบุไวตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ เปนไปตามอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม  ปรากฏตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ.2561-
2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หนาที่  37  ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองชาง)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,760,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคําเจริญ 7 หมูที่ 5 จํานวน 451,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคําเจริญ 7 หมู
ที่ 5 บานคําเจริญ ขนาดผิวจราจร
กวาง  5.00  เมตร หนา 0.15  เมตร  ยาว 147  เมตร  หรือพื้น
ที่ คสล. ไมนอยกวา 735 ตารางเมตร ไหลททางขาง
ละ 0.50 เมตร พรอมป้าย โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.คอใต
กําหนด เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปราก
ฎตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่ 2 หนาที่ 11   ลําดับที่  4  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กอง
ชาง)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไผลอม หมูที่ 6 จํานวน 308,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไผลอม หมู
ที่ 6 บานหนองโขย ขนาดผิวจราจร
กวาง  3.50  เมตร หนา 0.15  เมตร  ยาว 154 เมตร  หรือพื้น
ที่ คสล. ไมนอยกวา 539 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง พรอมป้าย
โครงการ  ตามแบบ อบต.คอใตกําหนด เปนไปตามอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หนาที่  13 ลําดับที่  5  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางรอบหนองบะกลาง หมูที่ 1 จํานวน 345,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางรอบหนองบะ
กลาง หมูที่ 1 บานคอใต ขนาดผิวจราจร
กวาง  3.00  เมตร หนา 0.15  เมตร  ยาว 200 เมตร  หรือพื้น
ที่ คสล. ไมนอยกวา 600 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง พรอมป้าย
โครงการ  ตามแบบ อบต.คอใตกําหนด เปนไปตามอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หนาที่ 5  ลําดับที่  1  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กศน.-วัดดงเงินทอง หมูที่ 4 จํานวน 400,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กศน.-วัดดงเงิน
ทอง หมูที่ 4 บานชุมพล ขนาดผิวจราจร
กวาง  4.00  เมตร หนา 0.15  เมตร  ยาว 162 เมตร  หรือพื้น
ที่ คสล. ไมนอยกวา 648 ตารางเมตร ไหลทางขาง
ละ 0.50 เมตร พรอมป้ายโครงการ  ตามแบบ อบต.คอใต
กําหนด เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปราก
ฎตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่ 2 หนาที่  9  ลําดับที่ 3   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กอง
ชาง)
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยทาวัด 1  บานทาวัด 
หมูที่ 7

จํานวน 256,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยทา
วัด 1  บานทาวัด หมูที่ 7 ขนาด
กวาง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 148 เมตร  หรือพื้นที่ คสล
. ไมนอยกวา 444 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง  พรอมป้าย
โครงการ จํานวน 1  ป้าย ตามแบบ อบต.คอใตกําหนด เปนไป
ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตาม
มาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปรากฎตามแผน
พัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่ 2 หนาที่ 17  ลําดับที่  7  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 250,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 6,000 บาท (กองชาง)  

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสายทางไปบานหนองโขย หมูที่ 6 จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาสวางแดน
ดิน ดําเนินงานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสายทางไปบานหนองโขย
 หมูที่ 6 โดยการปักเสาพาดสาย ยาว 160 เมตร ตามแบบ อบต
.คอใตกําหนด เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปราก
ฎตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่ 2 หนาที่  15      ลําดับที่ 6 ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 107,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 107,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 107,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 72,000 บาท

- คาจางเหมาบุคคล  ตั้งไว  72,000 บาท
   เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคล จํานวน 4 คนๆละ 5 วัน 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.)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรณรงคกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 35,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลการรณรงคลดขยะตนทาง การใหความรูเกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะรีไซเคิล 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.)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 343,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 293,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 293,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการฝึกอบรมอาชีพตางๆ ใหแก
ประชาชน กลุมอาชีพ กลุมองคกร เชน การเพาะเห็ด การเย็บ
ผา การนวดแผนโบราณ การทําน้ํายาอเนกประสงค การทําขนม
ไทย การประดิษฐดอกไมจันทนและพวงหรีด เปนตน เพื่อสงเสริม
การสรางอาชีพเสริม สรางรายไดหลังฤดูเก็บเกี่ยว หรือการเพิ่ม
ทักษะวิชาชีพในการประกอบอาชีพใหมีการพัฒนาที่ดีขึ้น เปนไป
ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตาม
มาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏตามแผน
พัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หนาที่  59  ลําดับที่ 1 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

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.)

วันที่พิมพ : 27/11/2562  14:23:21 หนา : 47/56



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

โครงการกิจกรรมดานการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการสงเสริมภาวะผูนําแกสตรีในชุมชน และ
พัฒนาสตรีในดานตางๆ  การใหความรูเพื่อการพัฒนาครอบครัว
แกประชาชนตําบลคอใต การเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง
สมาชิกในครอบครัว การป้องกันและแกไขปัญหาครอบครัว การ
เสริมสรางความเขมแข็งของบทบาทสตรี การยุติความรุนแรงใน
ครอบครัวและการป้องกันและแกไขปัญหาการมีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควร การตั้งครรภในวัยรุน เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาตําบลสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 59 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 40,000 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.)
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โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ จํานวน 48,000 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)

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ชุดเครื่องเสียงกลางแจงชุดเล็ก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจงชุดเล็ก จํานวน 1
 ชุด 
ประกอบดวย 
- ตูลําโพงพรอมขยายเสียง 10 นิ้ว
- ขาตั้งลําโพง
- มิกเซอร
- สายสัญญาณ 15 เมตร 2 เสน
- ไมโครโพน
เปนไปตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 หนาที่ 40
ลําดับที่ 2 ตั้งตามลักษณะราคาตามทองตลาดทั่วไป ไมมีระบุไว
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 341,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 311,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา จํานวน 200,000 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 111,000 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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วัสดุดนตรี จํานวน 21,000 บาท

จัดซื้อวัสดุเครื่องดนตรี  ดังนี้
(1) พิณพรอมกระเป๋า    จํานวน 2 คันๆ ละ 3,000
 บาท  รวม 6,000 บาท
(2) แคนเจ็ด      จํานวน 2 เตาๆ ละ 2,000 บาท รวม 4,000
 บาท
(3) แคนแปด     จํานวน 2 เตาๆ ละ 2,500 บาท รวม 5,000
 บาท
(4) ฉาบ            จํานวน  3 คูๆ ละ 1,000 บาท  รวม 3,000
 บาท
(5) ฉิ่ง              จํานวน  3 คูๆ ละ 1,000 บาท  รวม 3,000
 บาท
เพื่อสงเสริมการเรียนรูของเด็ก เยาวชนหรือผูสูงอายุ ตลอดจน
ประชาชน เปนการสืบสานและอนุรักษณรักษาไวซึ่ง
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 หนาที่ 
40 ลําดับที่ 3 ตั้งตามลักษณะราคาตามทองตลาดทั่วไป ไมมีระบุ
ไวตามราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้งจายจากเงิน
รายได (กองสวัสดิการสังคม)
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งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป

กลองชุด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อกลองชุดมาตรฐาน จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
-กลองใหญ(Bass drum) ขนาด 22 นิ้ว 
-กลองสแนร(Snare drum) ขนาด 14 นิ้ว 
-กลองทอม 1 ขนาด 12 นิ้ว 
-กลองทอม 2 ขนาด 13 นิ้ว 
-กลองทอม 3 ขนาด 16 นิ้ว 
-กระเดื่องเดี่ยวแบบมาตรฐาน
-ขาตั้งฉาบ ตรง 1 อัน
-ขาตั้งไฮแฮท 1 อัน
-ฉาบขนาด 14 นิ้ว 1 ใบ
-ฉาบไฮแฮท ขนาด 12 นิ้ว 1 ชุด
-ไมกลอง ประแจตั้งกลอง
-หนังกลองแบบใสทั้งชุด
-ขาจับกลองทอม 1 และ 2 โลหะอยางดี
-เกาอี้กลองเบาะหนังพรอมขาตั้ง 1 ชุด
เพื่อสงเสริมการเรียนรูของเด็ก เยาวชนหรือผูสูงอายุ ตลอดจน
ประชาชน เปนการสืบสานและอนุรักษณรักษาไวซึ่ง
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 หนาที่ 41 ลําดับที่ 4 ตั้งตามลักษณะราคาตามทองตลาดทั่ว
ไป ไมมีระบุไวตามราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้ง
จายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

- คาใชจายในทางพิธีทางศาสนา  ตั้งไว  50,000  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 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีตางๆ  ที่เปนการสง
เสริมประเพณีหรือวัฒนธรรมทองถิ่น  เชน ประเพณี
สงกรานต ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีบุญบั้งไฟ  ฯลฯ เปนไป
ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตาม
มาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

กิจกรรมงานเทศกาลสัปดาหวันวิสาขบูชา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลแวง เปนคาใช
จายในการดําเนินงานกิจกรรมงานเทศกาลสัปดาหวันวิสาข
บูชา ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม
ประกวดโคมบัวบูชาประเภทตกแตงรถยนต ขบวนแหและ
กิจกรรมประกวดโต๊ะหมูบูชาพระ เนื่องในเทศกาลสัปดาหวัน
วิสาขบูชาประจําปี 2562 เพื่อถวายเปนพุทธบูชาในโอกาสวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา ตามความเห็นชอบจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอสวางแดนดิน  ตามหนังสือองคการ
บริหารสวนตําบลแวง ที่ สน 81101/ว 333  ลงวัน
ที่  18 กรกฎาคม  2561  ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 368,750 บาท

งบบุคลากร รวม 355,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นัก
วิชาการเกษตรปฏิบัติการ สังกัด สํานักปลัด อบต. องคการบริหาร
สวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 13,430 บาท
ค่าวัสดุ รวม 13,430 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 13,430 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เชน  บัวรดน้ํา ปุ๋ย 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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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,167,600 บาท

งบกลาง รวม 11,167,600 บาท
งบกลาง รวม 11,167,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายสํานักงานประกันสังคม  เปนเงินประกันสังคมพนักงาน
จาง  โดยคํานวณรอยละ 5 ของคาจาง และเงินเพิ่มตางๆ เปนไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งจายจากเงินรายได

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,127,600 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 2,256,000 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 84,000 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
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สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการบรรเทาสาธารณภัย  หรือ
กิจการ  เหตุการณที่ไมไดคาดการไวลวงหนา  เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายตามขอผูกพัน

สมทบโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุกระดับตําบล จํานวน 130,000 บาท

เพื่อเปนเงินสมทบโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุกระดับ
ตําบล เปนเงินไมนอยกวารอยละ 40 คิดจากยอดเงินจัดสรร
จาก สปสช. ตั้งจายจากเงินรายได

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 170,000 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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