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องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด
อําเภอ ฆ้องชัย   จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 58,814,656 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,237,920 บาท
งบบุคลากร รวม 7,352,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด (210100) ตัง
ไว้ 244,800 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนนายกจํานวน 1 อัตราๆเดือน
ละ 20,400 บาทรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป( ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด (210100) ตัง
ไว้ 269,280 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนตําแหน่งรองนายกอบต
. โคกสะอาดจํานวน 2 อัตราๆเดือนละ 11,220 บาทรวม 12 เดือนตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป( ปรากฏในแผนหน้า 60)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคก
สะอาด(210200) ตังไว้ 21,000 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายกจํานวน 1 อัตราๆเดือนละ 1,750 บาทรวม 12เดือนตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (ปรากฏในแผนหน้า 60 )
- เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคก
สะอาด (210200) ตังไว้ 21,120 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งรองนายก 2 อัตราๆเดือนละ 880 บาทรวม12 เดือนตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป ( ปรากฏในแผนหน้า 60)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคก
สะอาด(210300) ตังไว้ 21,000 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
นายกอบต. โคกสะอาดจํานวน 1 อัตราๆเดือนละ 1,750 บาทรวม 12
เดือนตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป( ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคก
สะอาด(210300)ตังไว้ 21,120 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
รองนายกอบต.โคกสะอาดจํานวน 2 อัตราๆเดือนละ880 บาทรวม12
เดือนตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป( ปรากฏในแผนหน้า 60)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

- เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคก
สะอาด (210400)ตังไว้ 86,400 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน
เลขานุการนายกจํานวน 1 อัตราๆเดือนละ 7,200 บาทรวม 12เดือนตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (ปรากฏในแผนหน้า 60)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,232,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาดตัง
ไว้ 134,640 บาทสําหรับเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเดือนละ 11,220
 บาทรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาดตัง
ไว1้10,160 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรองประธานสภารวม12
เดือนเดือนละ 9,180 บาทตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาดตัง
ไว้ 86,400 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการสภาเดือน
ละ7,200บาทรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด
ตัง1,900,800 บาทสําหรับจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโคกสะอาดจํานวน 22คนๆละ 7,200 บาท/เดือนรวม12เดือน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,436,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,808,000 บาท

- เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตังไว้ 549,000 บาทเพือจ่ายเป็นเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคก
สะอาดจํานวน1อัตราๆละ 45,750 บาท/เดือนรวม12 เดือนตังจ่ายจากเงิน
รายได้ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตังไว้ 409,320 บาทเพือจ่ายเป็นเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคก
สะอาดจํานวน1อัตราๆละ 34,110 บาท/เดือนรวม12เดือนตังจ่ายจากเงิน
รายได้ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตังไว้ 409,320 บาทเพือจ่ายเป็นเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดจํานวน1อัตราๆ
ละ 34,110 บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตังไว้ 329,400 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงิน
เดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลจํานวน 1
อัตราๆละ 27,450 บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตังไว้ 253,680 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงิน
เดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งนักจัดการงานทัวไปจํานวน1
อัตราๆละ 21,140 บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตังไว้ 369,480 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงิน
เดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จํานวน 1 อัตราๆละ30,790 บาท /เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินราย
ได้ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตังไว้ 311,640 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงิน
เดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งนิติกรจํานวน 1 อัตราๆ
ละ 25,970 บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตังไว้ 176,160 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงิน
เดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจํานวน 1
 อัตราๆละ 14,680 บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
- เงินประจําตําแหน่งตังไว้ 84,000 บาทเพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาดจํานวน 1อัตราๆละ 7,000
 บาท/เดือนรวม12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินประจําตําแหน่งตังไว้ 42,000 บาทเพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาดจํานวน 1อัตราๆละ 3,500
 บาท/เดือนรวม12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินประจําตําแหน่งตังไว้ 42,000 บาทเพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
นักบริหารงานทัวไป ( หัวหน้าสํานักปลัด ) จํานวน 1อัตราๆละ 3,500
 บาท/เดือนรวม12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 248,160 บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างประจําตังไว้ 248,160 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้าง
ประจําตําแหน่งนักจัดการงานทัวไปจํานวน1 อัตราๆละ20,680บาท/เดือน
รวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,103,940 บาท
- เงินเดือนพนักงานจ้างตังไว้ 122,280 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูลจํานวน 1อัตราๆ
ละ 10,190 บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานจ้างตังไว้ 173,880 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการจํานวน 1อัตราๆ
ละ 14,490 บาท /เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานจ้างตังไว้ 223,440 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจํานวน 1
 อัตราๆละ18,620 บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานจ้างตังไว้ 175,380 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 14,615 บาท /เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานจ้างตังไว้ 168,960 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตําแหน่งพนักงานตกแต่งสวนจํานวน 1อัตราๆ
ละ 14,080 บาท /เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานจ้างตังไว้ 120,000 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตําแหน่งนักการภารโรงจํานวน 1 อัตราๆละ 10,000
 บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานจ้างตังไว้ 120,000 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตําแหน่งแม่บ้านจํานวน1อัตราๆละ10,000บาท/เดือน
รวม12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
-เงินเพิมค่าครองชีพตังไว้ 24,000 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครอง
ชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล
จํานวน 1 อัตราๆละ 2,000 บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินราย
ได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)

เงินอืนๆ จํานวน 84,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนตังไว้ 84,000 บาทเพือจ่ายเป็นเงินเงินค่าตอบ
แทนรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งนักบริหารอบต.ระดับ
กลางเดือนละ 7,000 บาทรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
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งบดําเนินงาน รวม 2,346,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 206,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

- ค่าตอบแทนสมนาคุณผู้ช่วยปฏิบัติราชการตังไว้  20,000  บาทเพือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนสมนาคุณผู้ช่วยปฏิบัติราชการเช่นคณะกรรมการสอบ
สวนและคณะกรรมการอืนฯซึงช่วยปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วน
ตําบลโคกสะอาดตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตัง
ไว้ 10,000บาทเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่เจ้าหน้าทีทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏใน
แผนหน้า 60)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 126,000 บาท
- ประเภทค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบล (310400) ตังไว้ 126,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลในสํานักปลัดซึงมีสิทธิได้
รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีหน้า 60)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตังไว้ 50,000 บาทเพือ
จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่คณะผู้บริหาร/พนักงานส่วน
ตําบลตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปีหน้า 60)

ค่าใช้สอย รวม 1,208,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
- ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆตังไว้ 30,000บาทเพือจ่ายเป็นค่าสิง
พิมพ์ป้ายอิงค์เจ็ทสติกเกอร์โฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆตังจ่ายจากเงิน
รายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)

ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 50,000 บาท
- ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารตังไว้ 50,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครือง
ถ่ายเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาดในการบริการ
ประชาชนและประชาสัมพันธ์หน่วยงานตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)

ค่าต่อโดเมนเว็บไซด์ อบต.โคกสะอาด จํานวน 8,000 บาท
- ค่าต่อโดเมนเว็บไซด์ตังไว้ 8,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าต่อโดเมนเว็บไซด์
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาดในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (ปรากฏในแผน
หน้า 65)

ค่าธรรมเนียมในการรังวัดทีดิน จํานวน 50,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมในการรังวัดทีดิน ตังไว้ 50,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่า
ธรรมเนียมในการรังวัดทีดินในพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลโคก
สะอาด ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏ
ในแผนหน้า 60)

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 100,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าฝึกอบรม ค่าสิงพิมพ์อัดวิดีโอตัง
ไว้ 100,000บาทตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
- ค่ารับรองตังไว้ 20,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- ค่ารับรองตังไว้ 20,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภา
ท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพฯ  และศึกษาดูงาน สมาชิก/ผู้
บริหาร/ผู้นําชุมชน/พนักงานส่วนตําบล/พนักงานจ้างตามภารกิจ/ลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด

จํานวน 300,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมประสิทธิภาพตังไว้ 300,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพฯและศึกษาดูงานสมาชิก/ผู้
บริหาร/ผู้นําชุมชน/พนักงานส่วนตําบล/พนักงานจ้างตามภารกิจ/ลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาดตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีหน้า 60)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตังไว้ 80,000 บาทสําหรับจ่ายเป็น
ค่าเบียเลียงค่าพาหนะค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลคณะผู้บริหารสมาชิก
สภาและพนักงานจ้างตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคก
สะอาด(กรณีอืนๆ)

จํานวน 500,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังตังไว้ 500,000 บาทสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด(กรณี
อืนๆ) ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป(ปรากฏใน
แผนหน้า 60)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตัง
ไว้ 50,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และค่าบํารุง
รักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆเช่นเครืองพิมพ์ดีดกล้อง CCTVเครืองถ่าย
เอกสารเครืองคอมพิวเตอร์รถยนต์เครืองสูบนําเต้นท์ตลอดจนอาคารสํานัก
งานตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏใน
แผนหน้า 59)

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน (330100) ตังไว้ 50,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่า
ซือสิงของเครืองใช้สํานักงานเช่นกระดาษแฟ้มแบบพิมพ์ฯลฯตังจ่ายจาก
เงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (ปรากฏในแผนหน้า 59)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตังไว้ 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 77)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน (330800) ตังไว้ 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงทังนํามันเบนซินและดีเซลในการปฏิบัติ
หน้าทีทางราชการเช่นนํามันรถยนต์นํามันรถจักรยานยนต์เครืองตัดหญ้าฯ
ลฯตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏใน
แผนหน้า 77)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตังไว้ 50,000 บาทเพือจ่าย
เป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์กระดาษต่อเนืองฯลฯตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 59 )

ค่าสาธารณูปโภค รวม 642,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

- ค่าไฟฟ้าตังไว้ 600,000 บาทอาคารทีทําการ อบต.โคกสะอาดและอืนๆ
ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาดตังจ่าย
จากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผน
หน้า 78)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

- ค่าไปรษณีย์โทรเลขโทรสารค่าซือดวงตราไปรษณีย์อากรฯลฯ ตัง
ไว้2,000 บาทตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป(ปรากฏในแผนหน้า 59)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท
- ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ตตังไว้ 35,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าเช่าบริการ
อินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาดในการบริการ
ประชาชนและประชาสัมพันธ์หน่วยงานตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 65)

งบลงทุน รวม 239,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 139,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีพลาสติกโพลี-ขาเหล็กชุบโครเมียม จํานวน 60,000 บาท
- ค่าจัดซือเก้าอีพลาสติกโพลี-ขาเหล็กชุบโครเมียม ตังไว้ 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพลาสติกโพลี-ขาเหล็กชุบโครเมียม
จํานวน 100 ตัวๆละ600 บาททังนีการดําเนินการจัดหาต้องเป็นไปตาม
คณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจาก
รัฐบาลปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (ปรากฏในแผนหน้า 59)

ชุดโต๊ะเก้าอีสําหรับผู้บริหาร จํานวน 15,000 บาท
- ค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีคณะผู้บริหาร ตังไว้ 15,000 บาทเพือ
จ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีคณะผู้บริหารจํานวน 3 ชุดๆ
ละ5,000 บาททังนีการดําเนินการจัดหาต้องเป็นไปตามคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางกําหนดตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏ
ในแผนงานบริหารทัวไป (ปรากฏในแผนหน้า 59

ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 14,800 บาท
- ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบบานเลือน ตังไว้ 14,800 บาทเพือจ่ายเป็นค่า
จัดซือตู้เก็บเอกสารแบบบานเลือน จํานวน 4 ตู้ๆละ3,700 บาท ทังนีการ
ดําเนินการจัดหาต้องเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป (ปรากฏในแผนหน้า 59
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โต๊ะพับหน้าฟรอเมก้าสีขาว-ขาชุบโครเมียม จํานวน 24,000 บาท
- ค่าจัดซือโต๊ะพับหน้าฟรอเมก้าสีขาว-ขาชุบโครเมียม ตัง
ไว้ 24,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพับหน้าฟรอเมก้าสีขาว-ขาชุบ
โครเมียม สูง0.75 กว้าง0.75 ยาว1.80 เมตร จํานวน 20 ตัวๆ
ละ1,200 บาททังนีการดําเนินการจัดหาต้องเป็นไปตามคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางกําหนดตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏ
ในแผนงานบริหารทัวไป (ปรากฏในแผนหน้า 59

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ จํานวน 22,000 บาท
- ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ตังไว้ 22,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
คอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะพร้อมอุปกรณ์จํานวน 1 ชุดทังนีการดําเนินการ
จัดหาต้องเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (ปรากฏใน
แผนหน้า 59)

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LEDขาวดําฯจํานวน4เครือง เครือง
ละ3,300.00บาท

จํานวน 3,300 บาท

- ค่าจัดซือเครืองปรินเตอรพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED ขาว-ดําตัง
ไว้ 3,300 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์หรือเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิดLED ขาว-ดําฯ จํานวน 1 ชุดทังนีการดําเนินการจัดหา
ต้องเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดและคุณลักษณะ
พืนฐานคอมพิวเตอร์ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏใน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการปรับปรุงภายในอาคารห้องทํางานสํานักปลัด จํานวน 100,000 บาท
- ค่าปรับปรุงภายในอาคารห้องทํางานสํานักปลัดตังไว้ 100,000 บาทเพือ
จ่ายเป็นค่าปรับปรุงภายในอาคารห้องทํางานสํานักปลัดตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป(ปรากฏในแผน
หน้า 78 

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
-เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข ทัง12หมู่บ้าน

จํานวน 240,000 บาท

-เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข สําหรับการดําเนินงานของ คณะกรรมการหมู่บ้านทัง12หมู่
บ้านในตําบลโคกสะอาด ตังไว้ 240,000บาท ซึงอุดหนุนทัง12 หมู่
บ้าน หมู่บ้านละ20,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานงบ
เงินอุดหนุน

อุดหนุน อสม.สําหรับการดําเนินงานของ อสม.ทัง12หมู่บ้านในตําบลโคก
สะอาด

จํานวน 60,000 บาท

-เงินอุดหนุน อสม.สําหรับการดําเนินงานของ อสม.ทัง12หมู่บ้านในตําบล
โคกสะอาด ตังไว้ 60,000บาท ซึงอุดหนุนทัง12 หมู่บ้าน หมู่บ้าน
ละ5,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงาน
งบ
เงินอุดหนุน
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน กิจกรรม
ชุมชนการจัดประชุมประชาคม แผนชุมชนและการพัฒนาผู้นําชุมชน สร้าง
เครือค่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ

จํานวน 20,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
กิจกรรมชุมชนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนและการพัฒนาผู้นํา
ชุมชนสร้างเครือค่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชน
แบบบูรณาการตังไว้ 20,000 บาทเพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนกิจกรรมชุมชนการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชนและการสนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป(ปรากฏ
ในแผนหน้า 53)

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน (330100) ตังไว้ 5,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่า
ซือสิงของเครืองใช้สํานักงานเช่นกระดาษแฟ้มแบบพิมพ์งานแผนและ
สถิติฯลฯตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏ
ในแผนหน้า 59)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,873,780 บาท
งบบุคลากร รวม 1,992,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,992,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,438,920 บาท

- เงินเดือนพนักงานตังไว้ 409,320 บาทเพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงาน
คลัง) จํานวน 1 อัตราๆละ 34,110บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจาก
เงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานตังไว้ 336,360 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีจํานวน 1อัตราๆ
ละ 28,030 บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานตังไว้ 349,320 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งนักวิชาการพัสดุจํานวน 1 อัตราๆละ 29,110
 บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานตังไว้ 207,720 บาทเพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตําบลส่วนตําบลตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจํานวน 1
อัตราๆละ 17,310 บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานตังไว้ 136,200 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้จํานวน 1อัตราๆ
ละ 11,350 บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
- เงินเพิมค่าครองชีพตังไว้ 24,000 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครอง
ชีพชัวคราวแก่พนักงานสวนตําบลตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
จํานวน 1 อัตราๆละ 2,000 บาท /เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินราย
ได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เงินประจําตําแหน่งตังไว้ 42,000 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงินประจํา
ตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง(นัก
บริหารงานคลัง) จํานวน 1 อัตราๆละ 3,500 บาท/เดือนรวม 12
 เดือน/เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป(ปรากฏ
ในแผนหน้า 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 433,560 บาท
- เงินเดือนพนักงานจ้างตังไว้ 150,720 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจํานวน 1
 อัตราๆละ 12,560 บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานจ้างตังไว้ 143,400 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตําแหน่งพนักงานขับรถจํานวน 1 อัตราๆละ 11,950
 บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานจ้างตังไว้ 139,440 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุจํานวน 1อัตราๆ
ละ 11,620 บาท /เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,000 บาท
- เงินเพิมค่าครองชีพตังไว้ 12,000 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครอง
ชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จํานวน 1 อัตราๆละ 1,000บาท /เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินราย
ได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเพิมค่าครองชีพตังไว้ 18,000 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครอง
ชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างตําแหน่งพนักงานขับรถจํานวน 1อัตราๆ
ละ 1,500บาท /เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเพิมค่าครองชีพตังไว้ 24,000 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครอง
ชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุจํานวน 1อัตราๆ
ละ 2,000บาท /เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)

งบดําเนินงาน รวม 847,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 197,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท

- ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการตังไว้ 150,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่า
ตอบให้แก่คณะกรรมการทีได้รับแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีในการจัดซือ/จ้าง
ตามระเบียบพัสดุฯหรือผู้ทีปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯตังจ่ายจากเงิน
รายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตัง
ไว้ 5,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผน
หน้า 60)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 42,700 บาท
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตังไว้ 42,700 บาทเพือ
จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลตังจ่ายจาก
เงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)

ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม จํานวน 50,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนตังไว้ 50,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนนิตยสารต่างๆค่าสิงพิมพ์อัดวิดีโอตังจ่ายจาก
เงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆเพือจ่ายเป็นค่าสิงพิมพ์ ป้ายอิงเจ็ท สติ
กเกอร์โฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ

จํานวน 10,000 บาท

- ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆตังไว้ 10,000บาทเพือจ่ายเป็นค่าสิง
พิมพ์ป้ายอิงค์เจ็ทสติกเกอร์โฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆตังจ่ายจากเงิน
รายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)

ค่าจ้างปรับปรุงระบบแผนทีภาษี จํานวน 300,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตังไว้ 300,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ทําหรือปรับปรุงระบบข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัด
ทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน เช่น การจัดทําฐานข้อมูลทีดินและสิงก่อสร้างเพือรองรับการจัดเก็บ
ภาษีทีดินและสิงปลูกสร้างตามทีกฏหมายกําหนดและการเตรียมการรอง
รับการจัดเก็บภาษีทีดินและสิงปลูกสร้างและถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน มท.0808.3/ว 462 ลงวัน
ที 29 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.3/ว
 67 ลงวันที 9 มกราคม 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0808.3/ว 483 ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2561 ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 59)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตังไว้ 30,000 บาทสําหรับจ่ายเป็น
ค่าเบียเลียงค่าพาหนะค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างตังจ่าย
จากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผน
หน้า 60)
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ค่าใช้จ่ายในการเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จํานวน 20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตังไว้ 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพือพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเช่นการจัดเก็บรายได้การจัดทํา
แผนทีภาษีการเงินการคลังและพัสดุระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน(e-LAAS)เป็นต้นตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์

จํานวน 20,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ตังไว้ 20,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน(e-LAAS)ให้บรรลุผลสัมฤทธิเพือใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงระบบอินเตอร์เน็ต(imternet)เพือให้มีความพร้อมทีจะรองรับการ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน(e-
Laas) การเตรียมเครืองคอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2547 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที3) พ.ศ.2558 ข้อ105 ตังจ่ายจาก
เงินราย
ได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินตังไว้ 30,000 บาทบาทเพือจ่าย
เป็นซ่อมแซมครุภัณฑ์และค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
อืนๆเช่นเครืองพิมพ์ดีดเครืองถ่ายเอกสารเครืองคอมพิวเตอร์รถ
จักรยานยนต์ฯลฯตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)

ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน (330100) ตังไว้ 50,000 บาทเพือจ่าย
เป็นค่าซือสิงของเครืองใช้สํานักงานเช่นกระดาษแฟ้มแบบ
พิมพ์ฯลฯตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (ปรากฏในแผนหน้า 59)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) ตังไว้ 20,000 บาทเพือ
จ่ายเป็นค่าเช่นไม้กวาดแปรงถ้วยชามฯลฯและค่าจัดซือสิงของเครืองใช้
งานบ้านงานครัวฯลฯตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (ปรากฏในแผนหน้า 59)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตัง
ไว้ 15,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งตังจ่ายจาก
เงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 77)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน (330800) ตังไว้ 50,000
บาทเพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงทังนํามันเบนซินและดีเซลในการ
ปฏิบัติหน้าทีทางราชการเช่นนํามันรถยนต์นํามันเครืองตัดหญ้าฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (ปรากฏใน
แผนหน้า 77)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตังไว้ 50,000 บาทเพือจ่าย
เป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์กระดาษต่อเนืองฯลฯตังจ่ายจาก
เงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 59)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

- ประเภทค่าไปรษณีย์ (340400) ตังไว้ 5,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่า
ไปรษณีย์โทรเลขโทรสารค่าซือดวงตราไปรษณีย์ยากรฯลฯตังจ่ายจาก
เงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า 59)

งบลงทุน รวม 33,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 21,000 บาท
- ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตังไว้ 21,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัด
ซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมอุปกรณ์จํานวน 1 ชุดทังนีการดําเนินการ
จัดหาต้องเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดและ
คุณลักษณะพืนฐานคอมพิวเตอร์ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจาก
รัฐบาลปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (ปรากฏในแผนหน้า 59)

ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์หรือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จํานวน 10,000 บาท
- ค่าจัดซือเครืองปรินเตอรพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED สี ตัง
ไว้ 10,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์หรือเครืองพิมพ์
ชนิด
เลเซอร์หรือชนิดLED สี แบบNetwork จํานวน 1 ชุดทังนีการดําเนินการ
จัดหาต้องเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดและ
คุณลักษณะพืนฐานคอมพิวเตอร์ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
ปรากฏใน

ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์หรือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED ขาว-ดํา จํานวน 2,600 บาท
- ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์พิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED ขาว-ดําตัง
ไว้ 2,600 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์หรือเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิดLED ขาว-ดํา(18หน้า/นาที) จํานวน 1 ชุดทังนีการ
ดําเนินการจัดหาต้องเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนด
และคุณลักษณะพืนฐานคอมพิวเตอร์ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจาก
รัฐบาลปรากฏใน
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 729,960 บาท
งบบุคลากร รวม 297,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 297,960 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 297,960 บาท

- เงินเดือนพนักงานจ้างตังไว้ 177,960 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนให้แก่พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจํานวน 1 อัตราๆละ14,830บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานจ้างตังไว้ 120,000 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนให้แก่พนักงานจ้างตําแหน่งคนงานประจํารถนําจํานวน 1 อัตราๆ
ละ10,000 บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจาก
รัฐบาลปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (ปรากฏในแผน
หน้า 60)

งบดําเนินงาน รวม 432,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 432,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงานประจําศูนย์ EMS จํานวน 432,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการตังไว้ 432,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงานประจําศูนย์ EMS จํานวน6
อัตราๆละ 6,000 บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(ปรากฏในแผน
หน้า 60)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

- ค่าตอบแทนสมนาคุณผู้ช่วยปฏิบัติราชการตังไว้ 10,000 บาทเพือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนสมนาคุณผู้ช่วยปฏิบัติราชการเช่นกรณีมีคําสังใช้ อป
พร. ช่วยปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาดตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป(ปรากฏในแผนหน้า 60)

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวน อปพร. จํานวน 100,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวนอปพร. ตังไว้ 100,000 บาทเพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวนอปพร. หรือจ่ายตามโครงการ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน(ปรากฏในแผนหน้า 65)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยตัง
ไว้ 30,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกฝึกอบรมป้องกัน
และระงับอัคคีภัยหรือจ่ายตามโครงการตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจาก
รัฐบาลปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(ปรากฏในแผน
หน้า 65)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

- ประเภทค่าวัสดุเครืองดับเพลิง (331600) ตังไว้ 10,000 บาทเพือ
จ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิงชนิดถังเคมีแห้งตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(ปรากฏในแผน
หน้า 66)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 4,838,780 บาท
งบบุคลากร รวม 1,896,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,896,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,353,600 บาท

- เงินเดือนนักบริหารการศึกษาตังไว้ 448,920 บาทเพือจ่ายเป็นเงิน
เดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งนักบริหารการ
ศึกษาจํานวน 1 อัตราๆละ 37,410 บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่าย
จากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 60 )
- เงินเดือนพนักงานตังไว้ 356,160 บาทเพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งนักวิชาการศึกษาจํานวน 1 อัตราๆ
ละ 29,680 บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานตังไว้ 308,040 บาทเพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งนักวิชาการศึกษาจํานวน 1 อัตราๆ
ละ 25,670 บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
จากรัฐบาลปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานตังไว้ 240,480 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจํานวน 1 อัตราๆ
ละ 20,040บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 60)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เงินประจําตําแหน่งตังไว้ 42,000 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงินประจํา
ตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้อํานวยการกองการ
ศึกษาฯจํานวน 1 อัตราละ 3,500 บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่าย
จากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 60)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 469,920 บาท
- เงินเดือนพนักงานจ้างตังไว้ 222,120 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนให้แก่พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาจํานวน 1
อัตราๆละ 18,510บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินราย
ได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานจ้างตังไว้ 139,800 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนให้แก่พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีศูนย์เยาวชนจํานวน 1
อัตราๆละ 11,650บาท/เดือนรวม 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผน
หน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานจ้างทัวไปตังไว้ 108,000 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัวไปตําแหน่งภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.โคกสะอาดจํานวน 1 อัตราๆ 9,000 บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 60)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,660 บาท
- เงินเพิมค่าครองชีพตังไว้ 18,660 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยศูนย์เยาวชนจํานวน 1
อัตราๆละ 1,555บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษาปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผน
หน้า 60)
- เงินเพิมค่าครองชีพตังไว้ 12,000 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างทัวไปตําแหน่งนักการ
ภารโรงจํานวน 1 อัตราๆละ 1,000บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 60)

งบดําเนินงาน รวม 1,271,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตัง
ไว้ 5,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่เจ้าหน้าทีทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตังจ่ายจากเงิน
รายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 60)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
- ประเภทค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบล (310400) ตังไว้ 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลในส่วนการศึกษาซึงมี
สิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยตังจ่ายจากเงิน
รายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 60)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 34,600 บาท
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตังไว้ 34,600
บาทเพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผน
หน้า 60)
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ค่าใช้สอย รวม 1,014,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ฯ จํานวน 5,000 บาท
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ตังไว้ 5,000 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่า
โฆษณาประชาสัมพันธ์สําหรับกองการศึกษาฯและโรงเรียนอบต,โคก
สะอาดตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา( ปรากฏใน
แผนหน้า 48)

ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน จํานวน 408,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนตังไว้ 408,000บาทเพือจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอบต,โคกสะอาดตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา( ปรากฏในแผนหน้า 46)

ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 35,000 บาท
- ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารตังไว้ 35,000 บาทสําหรับจ่ายเป็นเครือง
ถ่ายเอกสารเพือใช้ในกิจการกองการศึกษาฯศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอบต,โคกสะอาดตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา( ปรากฏในแผนหน้า 48)

ค่าธรรมเนียมรับวารสารนิตยสารค่าลงทะเบียนค่าล้างฟิล์มอัด
รูปโฆษณาเผยแพร่และอืนๆ

จํานวน 5,000 บาท

- ค่าธรรมเนียมรับวารสารนิตยสารค่าลงทะเบียนค่าล้างฟิล์มอัด
รูปโฆษณาเผยแพร่และอืนๆเป็นเงิน 5,000 บาทตังจ่ายจากเงินราย
ได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา( ปรากฏในแผนหน้า 59)

ค่าลงทะเบียน จํานวน 100,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนตังไว้ 100,000 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนใน
การเดินทางไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
สังกัดกองการศึกษาฯตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา( ปรากฏในแผนหน้า 60)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
- ค่ารับรองตังไว้ 10,000 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา( ปรากฏในแผนหน้า 60 )

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันเด็กตังไว้ 20,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมวันเด็กประจําปีตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา( ปรากฏในแผนหน้า 51)

ค่าใช้จ่ายโครงการจริยธรรมนําชุมชน จํานวน 20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการจริยธรรมนําชุมชนตังไว้ 20,000 บาทเพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการจริยธรรมนําชุมชนหรือจ่ายตามโครงการตังจ่ายจาก
เงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา( ปรากฏในแผนหน้า45 )
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ค่าเดินทางไปราชการพนักงาน จํานวน 100,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตังไว้ 100,000 บาทสําหรับจ่าย
เป็นค่าเบียเลียงค่าพาหนะค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทาง
ไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
สังกัดกองการศึกษาฯตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา( ปรากฏในแผนหน้า 60)

โครงการ To Be Nembeer One จํานวน 20,000 บาท
-โครงการto be number oneตังไว้ 20,000….. บาท (เพือใช้จ่ายกอง/ ร
.ร.อบต.)

โครงการค่ายเยาวชนต้นเยาวชนต้นกล้า(รักนวลสงวนตัว) จํานวน 20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนต้นกล้ารักนวลสงวนตัวตังไว้ 20,000
บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนต้นกล้ารักนวลสงวนตัวหรือ
จ่ายตามโครงการตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา( ปรากฏในแผนหน้า51 )

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาในชุมชน จํานวน 36,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาในชุมชน   ตัง
ไว้ 36,000 บาท

โครงการถนนสายบุญ จํานวน 20,000 บาท

-ค่าใช้จ่ายโครงการถนนสายบุญ  ตังไว้ 20,000 บาท
โครงการท้องถินรักการอ่าน จํานวน 20,000 บาท

-ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถินรักการอ่าน    ตังไว้  20,000   บาท
โครงการฝึกอบรมผู้นําทางศาสนา จํานวน 15,000 บาท

-ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้นําทางศาสนา  ตังไว้  15,000 บาท
โครงการร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมจัดการศึกษาท้อง
ถินตังไว้ 100,000บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมจัดการ
ศึกษาท้องถินหรือจ่ายตามโครงการของโรงเรียนอบต.โคกสะอาดตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏใน
แผนหน้า 46)

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม นุ่งผ้าไทยเข้าวัดปฏิบัติธรรม จํานวน 10,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม นุ่งผ้าไทยเข้าวัดปฏิบัติธรรม  ตัง
ไว้  10,000 บาท

โครงการอบรมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก จํานวน 10,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็ก/โรงเรียน อบต.โคกสะอาด  ตังไว้  10,000 บาท 

ส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตังไว้ 20,000
บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
หรือจ่ายตามโครงการตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา( ปรากฏในแผนหน้า45 )
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
- ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
อืนๆตังไว้ 40,000บาทเพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และซ่อมแซม
ทรัพย์เช่นเครืองพิมพ์ดีดเครืองถ่ายเอกสารเครืองคอมพิวเตอร์และ
ค่าบํารุงซ่อมแซมทรัพย์สินอืนในส่วนการศึกษาตังจ่ายจากเงินราย
ได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา( ปรากฏในแผนหน้า 78)

ค่าวัสดุ รวม 182,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน (330100) ตังไว้ 40,000 บาทเพือจ่าย
เป็นค่าซือสิงของเครืองใช้สํานักงานเช่นกระดาษแฟ้มแบบ
พิมพ์ในส่วนการศึกษาตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา( ปรากฏในแผนหน้า 59)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) ตังไว้ 40,000 บาทเพือจ่าย
เป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่นสายไฟ,บาลาสต์,หลอดไฟเป็น
ต้นตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏใน
แผนหน้า 59)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330100) ตังไว้ 30,000 บาทเพือ
จ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้วัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนอบต.โคกสะอาดตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา( ปรากฏในแผนหน้า 59)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) ตัง
ไว้ 10,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏใน
แผนหน้า 59)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตังไว้ 50,000 บาทเพือจ่าย
เป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์กระดาษต่อเนืองฯลฯตังจ่ายจาก
เงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 59)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 12,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุเครืองดับเพลิง (331600) ตังไว้ 12,000 บาทเพือ
จ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิงชนิดถังเคมีแห้งตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 59)
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งบลงทุน รวม 1,671,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,671,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 20,000 บาท
- ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารตังไว้ 20,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บ
เอกสารชนิดบานเลือนจํานวน 4ใบๆละ 5,000 บาททังนีการดําเนินการ
จัดหาต้องเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดตังจ่ายจาก
เงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป(ปรากฏในแผนหน้า59 )

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถรับ – ส่งนักเรียน จํานวน 1,600,000 บาท
-จัดซือรถรับ – ส่งนักเรียน ตังไว้ 1,600,000 บาท (โครงการจัดซือรถรับ
ส่งนักเรียน ขนาด 6 ล้อ เครืองยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะขนาด
กําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า แบบมีหลังค่ารับส่งนักเรียนและ
สัญลักษณ์ สัญญาณไฟตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก) จํานวน 1 คัน

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล จํานวน 19,300 บาท
-ครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 1 ตัว เป็น
เงิน 19,300 บาท (ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล หรือดีกว่า เป็นกล้อง
คอมแพค (Compact Digital Camera) ความละเอียดทีกําหนดเป้
นความละเอียดทีเซ็นเซอร์ภาพ ( Image Sensor ) มีระบบแฟลชใน
ตัว สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือ
เมือต้องการเปลียน สามรถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครือง
คอมพิวเตอร์ได้ มีกระเป๋าบรรจุกล้อง   

ป้ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 8,000 บาท

-ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตังไว้    8,000       บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาว - ดํา จํานวน 23,700 บาท
-ครุภัณฑ์เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาว - ดํา ราคาชุด
ละ 7,900 บาท จํานวน 3 เครือง (เพือใช้ในกอง/ศูนย์/โรงเรียน อบต.โคก
สะอาด) ตังไว้ 23,700 บาท ( มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200 x1,200 dpi / มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที / สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ / มี
หน่วยความจํา(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 64MB / มีช่องเชือม
ต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง / มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย ( Network  Interface ) 
แบบ 10 / 100  Bese – T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย ( WIFI) สามารถใช้ได้
กลับ  A 4 , Letter, Legal และ Custem โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวม
กันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น) (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี  2561)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 17,140,382 บาท
งบบุคลากร รวม 9,197,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,197,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,487,880 บาท

- เงินเดือนพนักงานครูตังไว้ 4,253,760 บาทเพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้
แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งพนักงานครูโรงเรียนอบต.โคก
สะอาดจํานวน 15 อัตรารวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินอุดหนุนสําหรับ
การจัดการศึกษาปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานครูตังไว้ 234,120 บาทเพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งพนักงานครูอบต.โคกสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจํานวน 1อัตราๆละ 19,510 บาทรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษาปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผน
หน้า 60)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 505,600 บาท
- เงินวิทยฐานะตังไว้ 505,600 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงิน
วิทยฐานะให้แก่ครูวิทยฐานะชํานาญการจํานวน 12 อัตรา
วิทยฐานะให้แก่ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษจํานวน 3 อัตรา ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏ
ในแผนหน้า 60)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,903,960 บาท
- เงินเดือนพนักงานจ้างตังไว้145,080 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยจ้าหน้าทีการเงินและบัญชีจํานวน 1
อัตราๆละ 12,090บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไปสําหรับการจัดการศึกษาปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏใน
แผนหน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานจ้างตังไว้142,200บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการจํานวน 1 อัตราๆ
ละ 11,850บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
สําหรับการจัดการศึกษาปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผน
หน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานจ้างตังไว้ 3,508,680 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าจ้าง
พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต
.โคกสะอาดและสังกัดโรงเรียนอนุบาลอบต. โคกสะอาดจํานวน 16
อัตรารวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปสําหรับการจัดการ
ศึกษาปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 60)/จัดสรร
จากกรมฯ2,232,000 บาท  อบต.จ่ายสมทบ 1,276,680 บาท(จากเงิน
รายได้          บาทเงินอุดหนุนทัวไป           บาท
- เงินเดือนพนักงานจ้างตังไว้ 108,000 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนให้แก่พนักงานจ้างตําแหน่งภารโรงโรงเรียน อบต.โคกสะอาด
จํานวน 1 อัตราๆละ 9,000บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนสําหรับการ
จัดการศึกษาปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 60)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 98,580 บาท
- เงินเพิมค่าครองชีพตังไว้ 14,340 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยจ้าหน้าทีการเงินและ
บัญชีจํานวน 1 อัตราๆละ 1,195บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏ
ในแผนหน้า 60)
- เงินเพิมค่าครองชีพตังไว้ 17,220 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการจํานวน 1 อัตราๆละ 1,435บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏ
ในแผนหน้า 60)
- เงินเพิมค่าครองชีพ/เงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ16
 อัตราตังไว้ 55,020 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพ/เงินค่าตอบ
แทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ16 อัตรารวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏ
ในแผนหน้า 60)
- เงินเพิมค่าครองชีพตังไว้ 12,000 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างทัวไปตําแหน่งนักการ
ภารโรงจํานวน 1 อัตราๆละ 1,000บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 60)

เงินอืนๆ จํานวน 201,600 บาท
เงินค่าตอบแทนรายเดือนอันดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 201,600 บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนอันดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 201,600
 บาทจํานวน 3อัตราๆละ  5,600บาท/เดือนรวม 12 เดือนเป็น
เงิน 201,600บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการ
ศึกษาปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 60)

งบดําเนินงาน รวม 5,820,602 บาท
ค่าตอบแทน รวม 172,200 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 172,200 บาท

- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)ตังไว้ 4,800
บาทเพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.โคกสะอาดตังจ่ายจากเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตังไว้ 167,400
บาทเพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
ครูโรงเรียนอบต.โคกสะอาดตังจ่ายจากเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการ
ศึกษาปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 60)

ค่าใช้สอย รวม 3,872,675 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
กิจกรรม/โครงการพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายสําหรับจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  50,000
 บาท  (อบต.โคกสะอาด ตังงบประมาณให้)

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสําหรับนักเรียนโรงเรียนอบต.โคกสะอาด จํานวน 154,570 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (มท 0816.2/ว3274เรืองซักซ้อม
งบ ฯ 62)ตังไว้154,570บาท
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ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 37,840 บาท
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตังไว้ 70x430=30,100 บาท (มท 0816.2
/ว3274 เรืองซักซ้อมงบฯ 62)
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ตังจากเงิน อบต.) ตังไว้ 18x430 =7,740
 บาท(กรณีเด็กตํากว่า 2 ขวบ

ค่าเครืองแบบนักเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 26,400 บาท
- ค่าเครืองแบบนักเรียน ตังไว้ 70x300=21,000.บาท (มท 0816.2
/ว3274 เรืองซักซ้อมงบฯ 62) 
-ค่าเครืองแบบนักเรียน(ตังจากเงิน อบต.) ตังไว้ 18x300 = 5,400
 บาท (กรณีเด็กตํากว่า 2 ขวบ) 

ค่าเครืองแบบสําหรับนักเรียนโรงเรียนอบต.โคกสะอาด จํานวน 112,260 บาท
- ค่าเครืองแบบนักเรียน (มท 0816.2/ว3274เรืองซักซ้อมงบ ฯ 62) ตัง
ไว้ 112,260 บาท

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับโรงเรียนอบต.โคกสะอาด จํานวน 611,500 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)(มท 0816.2/ว3274เรืองซักซ้อมงบ ฯ
 62) ตังไว้611,500บาท

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 119,000 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ตังไว้ 70x1,700 =119,000 
บาท (มท 0816.2/ว3274 เรืองซักซ้อมงบฯ 62) 

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (อบต.สมทบ
กรณีเด็กอายุตํากว่า 2 ปี)

จํานวน 30,600 บาท

-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวตังจากเงิน อบต.)  ตัง
ไว้ 18x1,700 = 30,600 บาท (กรณีเด็กตํากว่า 2 ขวบ) 

ค่าใช้จ่ายโครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟหรือจ่ายตามโครงการของโรงเรียน 
อบต.โคกสะอาด

จํานวน 15,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายโครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟตังไว้ 15,000 บาทเพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟหรือจ่ายตามโครงการของ
โรงเรียนอบต.โคกสะอาดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสะอาด ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏใน
แผนหน้า45 )

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันเด็กจมนําในสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันเด็กจมนําในสถานศึกษาตังไว้ 20,000
บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันเด็กจมนําในสถานศึกษาหรือ
จ่ายตามโครงการของโรงเรียนอบต.โคกสะอาดตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า46 )

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องสมุด หรือจ่ายตามโครงการของโรงเรียน อบต
.โคกสะอาด

จํานวน 100,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดตังไว้ 100,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอบต.โคกสะอาดตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไปสําหรับการจัดการศึกษาปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า48 )
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ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องสมุด หรือจ่ายตามโครงการของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โคกสะอาด

จํานวน 20,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องสมุดตังไว้ 20,000.-บาทเพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องสมุดหรือจ่ายตามโครงการของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.โคกสะอาดตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏใน
แผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า46 )

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอบต.โคก
สะอาด

จํานวน 50,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยตัง
ไว้ 50,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้
สําหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอบต.โคกสะอาดตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
สําหรับการจัดการศึกษาปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผน
หน้า 49)

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาโรงเรียนอบต.โคกสะอาด จํานวน 20,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตังไว้ 20,000บาท(มท
 0816.2/ว3274  เรืองซักซ้อมงบฯ 62)

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนอบต.โคกสะอาด จํานวน 21,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติดตังไว้ 21,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนอบต.โคก
สะอาด(มท 0816.2/ว3274  เรืองซักซ้อมงบฯ 62)ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไปสําหรับการจัดการศึกษาปรากฏใน
แผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า47 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู จํานวน 45,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูตังไว้ 45,000 บาทเพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู16 คนคนละ 2,812.50 บาทตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏ
ในแผนหน้า60 )

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 34,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตังไว้ 34,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก16คนคนละ 2,125 บาทตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไปสําหรับการจัดการศึกษาปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า60 )

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนอบต.โคกสะอาด จํานวน 50,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตังไว้ 50,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนอบต.โคกสะอาดตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไปสําหรับการจัดการศึกษาปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 46)
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ค่าใช้จ่ายในส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา โรงเรียนอบต.โคก
สะอาด

จํานวน 50,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาตัง
ไว้ 50,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษาโรงเรียนอบต.โคกสะอาด(มท 0816.2/ว3274  เรืองซักซ้อม
งบ ฯ 62)ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปสําหรับการจัดการศึกษาปรากฏใน
แผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า49 )

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน( ค่าปัจจัยพืนฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน )โรงเรียนอบต.โคกสะอาด

จํานวน 67,000 บาท

- ระดับประถมศึกษา ( ป.1-ป.6 ) จํานวน 67 คนๆละ 1,000 บาท/คน/ปี
เป็นเงินจํานวน 67,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้องถิน( ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน ) โรง
เรียนอบต.( มท 0816.2/ว3274วันที 19มิ.ย.  2561 เรืองซักซ้อมงบ ฯ
 62)ไม่เกินร้อยละ 40 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาโคกสะอาดตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไปสําหรับการจัดการศึกษาปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า46 )

ค่าพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษาโรงเรียนอบต.โคกสะอาด จํานวน 16,800 บาท
- ค่าใช้จ่ายระบบอินเตอร์เน็ตตังไว้ 16,800 บาทเพือจ่ายเป็นค่าพัฒนา
ระบบอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษาโรงเรียนอบต.โคกสะอาดตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไปสําหรับการจัดการศึกษาปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 48)แยกเป็น
ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line;ADSLตังไว้ 9,600
.-บาทระบบWireless Ridltyตังไว้ 7,200.-บาท

ค่าหนังสือเรียนสําหรับนักเรียนโรงเรียนอบต.โคกสะอาด จํานวน 154,065 บาท
- ค่าหนังสือเรียน(มท 0816.2/ว3274เรืองซักซ้อมงบ ฯ 62)ตัง
ไว้154,065บาท

ค่าหนังสือเรียนสําหรับนักเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 17,600 บาท
- ค่าหนังสือเรียนสําหรับนักเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  ตัง
ไว้ 70x200= 14,000 บาท (มท 0816.2/ว3274 เรืองซักซ้อมงบฯ 62) 
-ค่าหนังสือเรียน (ตังจากเงิน อบต.)  ตังไว้ 18x200 = 3,600 บาท (กรณี
เด็กตํากว่า 2 ขวบ) 

ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลโคก
สะอาด (กรณีเด็กอายุตํากว่า 2 ขวบ)

จํานวน 88,200 บาท

- ค่าอาหารกลางวันตังไว้ 88,200 บาทเพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลาง
วันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลโคก
สะอาดจํานวน 18 คนคนละ 20 บาทรวม 245วัน(กรณีเด็กอายุตํา
กว่า 2 ขวบ) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปสําหรับการจัดการศึกษาปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 45)

ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียน อบต. โคกสะอาด จํานวน 1,320,000 บาท
- รายจ่ายของโรงเรียนอบต.โคกสะอาดตังไว้ 1,320,000 บาทเพือจ่าย
เป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอบต. โคกสะอาด
จํานวน 330 คนคนละ 20 บาทรวม 200 วัน)(มท 0816.2/ว3274) เรือง
ซักซ้อมงบฯ 2561)ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปสําหรับการจัดการศึกษา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 45)
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ค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลโคก
สะอาด

จํานวน 343,000 บาท

- ค่าอาหารกลางวันตังไว้ 343,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลาง
วันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลโคก
สะอาดจํานวน 70 คนคนละ 20 บาทรวม 245วัน(มท 0816.2/ว3274
 เรืองซักซ้อมงบฯ2562)ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปสําหรับการจัดการ
ศึกษาปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 45)

ค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับนักเรียนโรงเรียนอบต.โคกสะอาด จํานวน 101,240 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับนักเรียนโรงเรียน อบต.โคกสะอาดตัง
ไว้101,240 บาท(มท 0816.2/ว3274 เรืองซักซ้อมงบฯ 62) 

ค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 17,600 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 70x200 ตังไว้14,000
 บาท(มท 0816.2/ว3274 เรืองซักซ้อมงบฯ 62) 
-ค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 18x200 ตังไว้3,600
 บาท(กรณีเด็กตํากว่า 2 ขวบ)(ตังจากเงิน อบต.)

โครงการจัดตังห้องภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตังห้องภูมิปัญญาท้องถิน ตังไว้ 30,000  บาท (เพือ
ใช้ใน ศพด.10,000บาท./ร.ร.อบต.20,000  บาท)

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 50,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาสถานศึกษาในสังกัด ตัง
ไว้ 50,000  บาท (เพือใช้ในโรงเรียน อบต.)

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนท้องถิน    ตัง
ไว้  80,000 บาท

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตังไว้ 20,000
 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไปสําหรับการจัดการศึกษาปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 46)

ค่าวัสดุ รวม 1,775,727 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330100) ตังไว้ 50,000 บาทเพือ
จ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้วัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก15,000บาทและโรงเรียนอบต.โคกสะอาด 35,000 บาทตังจ่าย
จากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา( ปรากฏในแผนหน้า 59)
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,725,727 บาท
-ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมตังจากเงินสนับสนุน
อาหารเสริมนม ( 60x260x7.37)     ตังไว้ 114,972บาท(มท 0816.2
/ว3274  เรืองซักซ้อมงบฯ 62)ตังจากเงิน อบต.สมทบ อาหารเสริม
นม( 60x260x1)  ตังไว้15,600บาท
-ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนโคกประสิทธิวิทยา ตังจากเงินสนับสนุน
อาหารเสริมนม( 130x260x7.37)  ตังไว้ 249,106 บาท (มท 0816.2
/ว3274 เรืองซักซ้อมงบฯ 62) ตังจากเงิน อบต.สมทบ อาหารเสริม
นม( 130x260x1)  ตังไว้ 33,800 บาท
-ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียนหนองเม็กวิทยาตังจากเงินสนับสนุน
อาหารเสริมนม(55x260x7.37) ตังไว้ 105,391 บาท (มท 0816.2
/ว3274 เรืองซักซ้อมงบฯ 62)ตังจากเงิน อบต.สมทบ อาหารเสริม
นม( 55x260x1)  ตังไว้ 14,300บาท
-ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี ตังจากเงิน
สนับสนุนอาหารเสริมนม(75x260x7.37) ตังไว1้43,715บาท(มท
 0816.2/ว3274 เรืองซักซ้อมงบฯ 62) ตังจากเงิน อบต.สมทบ อาหาร
เสริมนม( 75x260x1)  ตังไว้19,500บาท
-ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ตังจากเงินสนับ
สนุนอาหารเสริมนม(55x260x7.37) ตังไว1้05,391บาท (มท 0816.2
/ว3274 เรืองซักซ้อมงบฯ 62)ตังจากเงิน อบต.สมทบ อาหารเสริม
นม( 55x260x1)  ตังไว้14,300บาท
-ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.โคก
สะอาด70.x260x7.37)  ตังไว้134,134บาท (มท 0816.2/ว3274 เรือง
ซักซ้อมงบฯ 62) ตังจากเงินอบต.อาหารเสริมนม (18.x260x7.37) ตัง
ไว้...34,491.60บาท(เด็กตํากว่า 2  ขวบ) ตังจากเงินอบต.อาหารเสริม
นม (ส่วนเพิม)( 88x260x1) ตังไว้ 22,880 บาท   
-ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนอบต.โคกสะอาด  ตังจากเงินสนับสนุน
อาหารเสริมนม(330x260x7.37) ตังไว6้32,346 บาท (มท 0816.2
/ว3274 เรืองซักซ้อมงบฯ 62) ตังจากเงินอบต.อาหารเสริมนม (ส่วน
เพิม)( 330x260x1) ตังไว8้5,800 บาท

งบลงทุน รวม 614,160 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 285,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าติดตังอินเตอร์เน็ต จํานวน 30,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายติดตังอินเตอร์เน็ตตังไว้ 30,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าติดตัง
อินเตอร์เน็ตเพือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสะอาดตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไปสําหรับการจัดการศึกษาปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 48)

โต๊ะชุดรับแขก จํานวน 40,000 บาท
- ค่าจัดซือโต๊ะชุดรับแขกตังไว้ 40,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะชุด
รับแขกสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอบต.โคก
สะอาดจํานวน 2 ชุดๆละ 20,000 บาททังนีการดําเนินการจัดหาต้องเป็น
ไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์หรือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
กําหนดตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป(ปรากฏใน
แผนหน้า59 )
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โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี จํานวน 25,000 บาท
- ค่าจัดซือโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอีตังไว้ 25,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัด
ซือโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอีสําหรับเพือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคก
สะอาดจํานวน 1 ชุดๆละ 25,000 บาททังนีการดําเนินการจัดหาต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์หรือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
กําหนดตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป(ปรากฏใน
แผนหน้า59 )

ครุภัณฑ์การศึกษา
ชันวางหนังสือ จํานวน 10,000 บาท
- ค่าจัดซือชันวางหนังสือแบบ3ชุดตังไว้ 10,000 บาทเพือใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสะอาดบาททังนีการดําเนินการจัดหาต้องเป็นไป
ตามคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
จาก
รัฐบาลปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 48)

ตู้เก็บหนังสือนิทานปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท
- ค่าจัดซือตู้เก็บหนังสือนิทานเด็กปฐมวัยใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.โคกสะอาดจํานวน 10,000 บาททังนีการดําเนินการจัดหาต้องเป็นไป
ตามคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
จาก
รัฐบาลปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 48)

โต๊ะ-เก้าอีนักเรียน จํานวน 111,200 บาท
- ค่าจัดซือโต๊ะนักเรียนตังไว้ 84,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะนัก
เรียนพร้อมเก้าอีของโรงเรียนอบต.โคกสะอาดจํานวน 20ชุดๆละ 1,500
 บาทเป็นเงิน 30,000 บาทและจัดซือโต๊ะนัก
เรียนพร้อมเก้าอีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสะอาดจํานวน 45ชุดๆ
ละ 1,200 บาทเป็นเงิน 54,000 บาททังนีการดําเนินการจัดหาต้องเป็นไป
ตามคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
จาก
รัฐบาลปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 48)
- ค่าจัดซือโต๊ะระดับปฐมวัย( ศพด.)ขนาดความกว้าง75 ซ.ม.Xความ
ยาว 150Xความสูง 55 จํานวน5 ชุด  ตังไว้ 20,000 บาททังนีการดําเนิน
การจัดหาต้องเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏใน
แผนหน้า 48)
- ค่าจัดซือเก้าอี  (สําหรับครู ศพด.) 6 ตัวๆละ 1,200 บาท  ตังไว้ 7,200
  บาททังนีการดําเนินการจัดหาต้องเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนด
ราคากลางกําหนดตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจาก
รัฐบาลปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 48)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ถังขยะพร้อมชันเหล็กวางถังขยะ จํานวน 13,800 บาท
-ถังขยะพร้อมชันเหล็กวางถังขยะ (ราคาชุด
ละ6,900บาท จํานวน 2 ชุด) ตังไว้ 13,800บาท(ชันเหล็กวางถังขยะ
ขนาด 60 ลิตร สําหรับถังขยะ 3 ใบ / ถังขยะ
ขนาด 42.5 x 129.5 x 64 cm / 3 สี เขียว,เหลือง,แดง / สกรีนด้านหน้า
ตัวถังขยะ)ทังนีการดําเนินการจัดหาต้องเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนด
ราคากลางกําหนดตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป(ปรากฏในแผนหน้า 61)  เพือใช้ในงานโรงเรียน อบต.โคกสะอาด
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ จํานวน 16,000 บาท
-คอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน ราคาชุดละ 16,000บาท จํานวน 1
ชุด เป็นเงิน16,000  บาท  (จอขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิว  /มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า  3.3 GHz  หรือดีกว่า  จํานวน 1  หน่วย/ มีหน่วย
ความจําหลัก(RAM) ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อย
กว่า  4 GB/มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)  ชนิด  SATA  หรือดี
กว่า  ขนาดความจุไมน้อยกว่า  1  TB  หรือมSีolid  State  Disk  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  120  KB  จํานวน  1  หน่วย/มี DVD-RW  หรือดี
กว่า จํานวน  1หน่วย/มีช่องเชือมระบบเครือข่าย (Network  Interface)
แบบ 10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1
  ช่อง/มีจอภาพ  LCD หรือดีกว่า  มี  Contrast  Ratio ไม่น้อย
กว่า  600 :1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิว จํานวน  1
  หน่วย /Wirless  USB D-Link  300Mb) (ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2561)เพือใช้ในงานโรงเรียน อบต. โคกสะอาด

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จํานวน 21,000 บาท
-ครุภัณฑ์เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค   ตังไว้  21,000    บาท  มีหน่วย
ประมวลผลกลาง  (2 core) มีจํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึง หรือดีกว่า ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ ใน
กรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache  Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดี
กว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 ? 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว มี DVD –
 RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จํานวน 1 หน่วย (เพือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561

เครืองสํารองไฟสําหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ จํานวน 8,400 บาท
-เครืองสํารองไฟสําหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ จํานวน2เครือง ตัง
ไว้ 8,400บาท (สําหรับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลโคก
สะอาด)(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561)แยกเป็นรายการดังนี
- เครืองสํารองไฟฟ้า ราคา 2,500  บาท  จํานวน  1 เครือง ตังไว้ 2,500
  บาท ( กําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA ( 480 Watts ) / 
สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที )
-เครืองสํารองไฟฟ้า ราคา 5,900  บาท  จํานวน  1 เครือง ตังไว้ 5,900
  บาท ( กําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA ( 600 Watts ) / 
สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที )
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 328,760 บาท
ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตังครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง
พัดลมติดเพดานโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

-พัดลมติดเพดานโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็ก  ตังไว้  10,000   บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โดมทางเดินทีจอดรถถึงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท
-ค่าจัดทําโดมทางเดินทีจอดรถถึงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตัง
ไว้  50,000 บาท(ตามแบบแปลน อบต.)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบอบต.โคกสะอาด จํานวน 150,000 บาท
-  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ตังไว้150,000บาท(มท 0816.2//ว
 3274ลงวันท1ี9 มิ.ย. 2561 เรืองซักซ้อมงบ ฯ 62ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไปสําหรับการจัดการศึกษาปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏใน
แผนหน้า50 )

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตังไว้ 50,000 บาทตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไปสําหรับการจัดการศึกษาปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า50 )

ซ่อมแซมต่อเติมอาคารโรงอาหารโรงเรียนอบต.โคกสะอาด จํานวน 68,760 บาท
- ค่าซ่อมแซมต่อเติมอาคารโรงอาหารโรงเรียน อบต.โคกสะอาด ตังไว้ 
68,760  บาทตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า50 )

งบรายจ่ายอืน รวม 8,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 8,000 บาท
รายจ่ายอืน
เวชภัณฑ์ยาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/เวชภัณฑ์ยาโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
ตําบลโคกสะอาด

จํานวน 8,000 บาท

- ค่าเวชภัณฑ์ยาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตังไว้ 3,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่า
เวชภัณฑ์ยาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 48 )
- ค่าเวชภัณฑ์ยาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาดตัง
ไว้ 5,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ยาโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
ตําบลโคกสะอาดตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผน
งานการศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า 48)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,500,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 5

จํานวน 1,500,000 บาท

1. อุดหนุนอาหารกลางวันตังไว้ 1,500,000.-บาทสําหรับจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 5
โรงเรียนจํานวน 200 วัน (100 %) จัดสรรให้เด็กเล็กเด็กอนุบาล
และเด็กป.1- ป.6 โดยมีรายละเอียดดังนี
- ร.ร.บัวสะอาดส่งเสริมจํานวน 60 คนคนละ20บาทจํานวน200วัน
รวม 240,000
.-บาท(มท 0816.2/ว3274 เรืองซักซ้อมงบฯ2562)
- ร.ร.โคกประสิทธิวิทยาจํานวน 130 คนคนละ 20
บาทจํานวน200วันรวม 520,000.-บาท(มท 0816.2/ว3274 เรืองซัก
ซ้อมงบฯ2562)
- ร.ร.หนองเม็กวิทยาจํานวน 55 คนคนละ 20 บาทจํานวน200วัน
รวม 220,000
.-บาท(มท 0816.2/ว3274 เรืองซักซ้อมงบฯ2562)
- ร.ร.น้อยดอนข่าประชาสามัคคีจํานวน 75 คนคนละ 20
บาทจํานวน200วันรวม 300,000.-บาท(มท 0816.2/ว3274 เรืองซัก
ซ้อมงบฯ2562)
- ร.ร.โนนชัยประชาสรรค์จํานวน 55 คนคนละ 20
บาทจํานวน200วันรวม 220,000.-บาท(มท 0816.2/ว3274 เรืองซัก
ซ้อมงบฯ2562)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(ปรากฏในแผนหน้า45 )

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 315,040 บาท
งบบุคลากร รวม 305,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 305,040 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 305,040 บาท

- เงินเดือนพนักงานจ้างตังไว้ 185,040 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนให้แก่พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์จํานวน 1 อัตราๆ
เดือนละ 15,420 บาทรวม 12 เดือน(ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 60
)ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
- เงินเดือนพนักงานจ้างตังไว้ 120,000 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนให้แก่พนักงานจ้างตําแหน่งคนงานประจําโรงฆ่าสัตว์จํานวน 1
อัตราๆเดือนละ 10,000 บาทรวม 12 เดือน(ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
หน้า 60) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงาน
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งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบริหารจัดการขยะในครัวเรือน จํานวน 10,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบริหารจัดการขยะในครัวเรือนตัง
ไว้ 10,000 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบริหาร
จัดการขยะในครัวเรือนหรือจ่ายตามโครงการ(ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
หน้า 61)ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จํานวน 50,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯตังไว้ 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯในพืนทีตําบลโคก
สะอาดหรือจ่ายตามโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีหน้า 64)ตังจ่าย
จากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท

- ประเภทวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน (330800) ตังไว้ 30,000 บาทเพือ
จ่ายเป็นค่าจัดซือเชือเพลิงและหล่อลืนในโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและกําจัดยุงลายในพืนทีตําบลโคกสะอาด(ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปีหน้า 77) ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 90,000 บาท
- ค่าจัดซือวัคซีนพิษสุนัขบ้าและยาคุมกําเนิดสุนัข-แมวและวัสดุอุปกรณ์
อืนๆเป็นเงิน 10,000 บาท(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีหน้า 64) ตังจ่าย
จากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
- ค่าจัดซือทรายอะเบทและนํายาเคมีกําจัดลูกนํายุงลายเป็นเงิน 80,000
บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีหน้า 64) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางเข้าบ่อขยะ) จํานวน 100,000 บาท
-ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าบ่อขยะ) ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 62 เมตร
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,824,140 บาท
งบบุคลากร รวม 1,250,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,250,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 586,560 บาท

- เงินเดือนพนักงานตังไว้ 329,640 บาทเพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่างจํานวน 1 อัตราๆ
ละ 27,470 บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานตังไว้ 256,920 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้
แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าจํานวน 1
อัตราๆละ 21,410 บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินราย
ได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(ปรากฏในแผนหน้า 60)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เงินประจําตําแหน่งตังไว้ 42,000 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงินประจํา
ตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
ช่างจํานวน 1 อัตราๆละ 3,500 บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจาก
เงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(ปรากฏในแผนหน้า 60)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 574,380 บาท
- เงินเดือนพนักงานจ้างตังไว้ 144,120 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนให้แก่พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้าจํานวน 1
อัตราๆละ 12,010บาท /เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินราย
ได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานจ้างตังไว้ 145,728 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนให้แก่พนักงานจ้างตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์จํานวน 1
อัตราๆละ 12,144บาท /เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินราย
ได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานจ้างตังไว้ 142,764 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนให้แก่พนักงานจ้างตําแหน่งพนักงานสูบนําจํานวน 1
อัตราๆละ 11,897บาท /เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินราย
ได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานจ้างตังไว้ 141,768 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนให้แก่พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการประปาจํานวน 1
อัตราๆละ 11,814บาท /เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินราย
ได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(ปรากฏในแผนหน้า 60)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
- เงินเพิมค่าครองชีพตังไว้ 24,000 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้าจํานวน 1
อัตราๆละ 2,000 บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินราย
ได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเพิมค่าครองชีพตังไว้ 24,000 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างตําแหน่งพนักงานทัวไปจํานวน 1
อัตราๆละ 2,000บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินราย
ได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(ปรากฏในแผนหน้า 60)
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งบดําเนินงาน รวม 1,542,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน (310100) ตังไว้ 10,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ผู้ปฏิบัติ
ราชการให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาดตามทีกฎหมายกําหนด
ไว้ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏใน
แผนหน้า 60)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตัง
ไว้ 10,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(ปรากฏในแผน
หน้า 60)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตังไว้ 40,000
บาทเพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายตามกฎหมายกําหนดตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนหน้า 60)

ค่าใช้สอย รวม 812,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจัดทําผังเมือง จํานวน 10,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทําผังเมืองตังไว้ 10,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้ใน
การจัดทําผังเมืองรวมหรือจ่ายตามโครงการตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน(ปรากฏในแผนหน้า 60 )

ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน คนงานประจําระบบประปา หมู่ 1 จํานวน 84,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ คนงานประจําระบบประปา หมู่1 ตังไว้ 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบริการ คนงานประจําระบบประปา หมู่1ที
อยู่ในอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด จ้าง7,000
บาท/เดือน เป็นเวลา12เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน(ปรากฏในแผนหน้า 60)

ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน คนงานประจําระบบประปา หมู่ 4 จํานวน 84,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ คนงานประจําระบบประปา หมู่4 ตังไว้ 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบริการ คนงานประจําระบบประปา หมู่4ที
อยู่ในอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด จ้าง7,000
บาท/เดือน เป็นเวลา12เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน(ปรากฏในแผนหน้า 60)

ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน คนงานประจําระบบประปา หมู่ 6 จํานวน 84,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ คนงานประจําระบบประปา หมู่6 ตังไว้ 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบริการ คนงานประจําระบบประปา หมู่6ที
อยู่ในอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด จ้าง7,000
บาท/เดือน เป็นเวลา12เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน(ปรากฏในแผนหน้า 60)
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ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน คนงานสูบนําประจําสถานีสูบนําโนนชัย จํานวน 108,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ คนงานประจําสถานีสูบนําโนนชัย ตัง
ไว้ 108,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบริการ คนงานประจํา
สถานีสูบนําโนนชัยทีอยู่ในอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลโคก
สะอาด จ้าง9,000บาท/เดือน เป็นเวลา12เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(ปรากฏในแผนหน้า 60)

ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน งานธุรการ จํานวน 108,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ งานธุรการตังไว้ 108,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
ค่าจ้างเหมาแรงงานบริการงานธุรการต่างๆทีอยู่ในอํานาจหน้าทีของ
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด จ้าง9,000บาท/เดือน เป็นเวลา12
เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(ปรากฏใน
แผนหน้า 60)

ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานคนงานทัวไป จํานวน 116,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาบริการตังไว้ 116,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรง
งานบริการต่างๆทีอยู่ในอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลโคก
สะอาด ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏ
ในแผน หน้า 60)

ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่างเครืองกล จํานวน 108,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ คนงานช่างเครืองกล ตังไว้ 108,000 บาทเพือจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบริการ คนงานช่างเครืองกลทีอยู่ในอํานาจหน้าที
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด จ้าง9,000บาท/เดือน เป็น
เวลา12เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(ปรากฏในแผนหน้า 60)

ค่าลงทะเบียน/อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน จํานวน 30,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนตังไว้ 30,000 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนใน
การเดินทางไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้างตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(ปรากฏใน
แผนหน้า 60)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตังไว้ 30,000 บาทสําหรับจ่าย
เป็นค่าเบียเลียงค่าพาหนะค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทาง
ไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างตัง
จ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผน
หน้า 60)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-ค่าบํารุงและซ่อมแซมทรัพย์สินตังไว้ 50,000 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่า
บํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินภายในกองช่างและอปพร ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนหน้า 60)
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ค่าวัสดุ รวม 670,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน (330100) ตังไว้ 10,000 บาทเพือจ่าย
เป็นค่าซือสิงของเครืองใช้สํานักงานเช่นกระดาษแฟ้มแบบ
พิมพ์ฯลฯตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(ปรากฏในแผนหน้า 59)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
- ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600) ตังไว้ 200,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่า
วัสดุก่อสร้างเป็นต้นเช่นอิฐหินปูนทรายเพือใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุ
ก่อสร้างหรือจ่ายตามโครงการตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน(ปรากฏในแผนหน้า 78)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งตังไว้ 50,000 บาทเพือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งในกองช่างตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน(ปรากฏในแผนหน้า 77)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน (330800) ตัง
ไว้ 50,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนเช่นนํามันเชือ
เพลิงนํามันเครืองจารบีฯลฯตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน(ปรากฏในแผนหน้า 77)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 350,000 บาท
- ค่าจัดซือสารส้ม/คลอรีน สําหรับผลิตนําประปาเป็นเงิน 350,000
บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีหน้า 64) ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน(ปรากฏในแผนหน้า 77)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตังไว้ 10,000 บาทเพือจ่าย
เป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์กระดาษต่อเนืองฯลฯตังจ่ายจาก
เงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(ปรากฏในแผนหน้า 59)

งบลงทุน รวม 31,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,200 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 21,000 บาท
- ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตังไว้ 21,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัด
ซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผลจํานวน 1 เครืองตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ทีกําหนดตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน(ปรากฏในแผนหน้า59)(ธุรการ)
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ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (InkJet  Printer) สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 7,100 บาท
- ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกหมึก (InkJet  Printer) สําหรับ
กระดาษ A3 ตังไว้ 7,100 บาทจํานวน 1 เครืองตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที
กําหนดตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(ปรากฏในแผนหน้า59) (งานสํารวจ/ออกแบบ/ปมก.)

ค่าจัดซือเครืองสแกนเนอร์  สําหรับงานเก็บเอกสารทัวไป จํานวน 3,100 บาท
- ค่าจัดซือเครืองสแกนเนอร์ตังไว้ 3,100 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
เครืองสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารทัวไปจํานวน 1 เครืองตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ทีกําหนดตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน(ปรากฏในแผนหน้า59)(งานสํารวจ/ออก
แบบ/ธุรการ)

งานไฟฟ้าถนน รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง จํานวน 30,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องตังไว้ 30,000 บาทเพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในแก้ไขเพิมกระแสไฟฟ้าขัดข้องตังจ่ายจากเงินราย
ได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(ปรากฏในแผนหน้า 76)

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

- ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) ตังไว้ 100,000 บาทเพือจ่าย
เป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่นสายไฟ,บาลาสต์,หลอดไฟเป็น
ต้นตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(ปรากฏใน
แผนหน้า 76)

วัสดุอืน จํานวน 170,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุป้ายจราจร(330200) ตังไว้ 70,000 บาทเพือจ่ายเป็น
ค่าจัดซือวัสดุป้ายเตือนจราจรแผงกันจุดทีเป็นอันตรายภายในเขตตําบล
โคกสะอาดตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (ปรากฏในแผนหน้า76 )
- ประเภทวัสดุป้ายตังไว้ 100,000 บาทเพือเป็นค่าจัดซือป้ายหมู่บ้าน
และป้ายบอกทางแต่ละหมู่บ้านตลอดจนป้ายบอกทางต่างๆตังจ่ายจากเงิน
รายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(ปรากฏในแผนหน้า 76)

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
ค่าจัดซือไฟสัญญาณไฟกระพริบติดบริเวณสีแยกทีเกิดอุบัติเหตุบ่อยตาม
มาตรฐานทีกําหนด

จํานวน 100,000 บาท

- สัญญาณไฟกระพริบตังไว้ 100,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไฟ
สัญญาณไฟกระพริบติดบริเวณสีแยกทีเกิดอุบัติเหตุบ่อยตามมาตรฐานที
กําหนดตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(ปรากฏในแผนหน้า76)
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์
(ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา หรือสายพาดดับไฟฟ้าถนนสาธารณะ)

จํานวน 100,000 บาท

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ตังไว้ 100,000
บาทเพือจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์สาขา
ฆ้องชัยในการขยายเขตไฟฟ้าแรงตําหรือสายพาดดับไฟฟ้าถนน
สาธารณะในเขตตําบลโคกสะอาดตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 469,720 บาท
งบบุคลากร รวม 444,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 444,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 298,440 บาท

- เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตังไว้ 298,440 บาทสําหรับจ่ายเป็น
เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งนักพัฒนาชุมชนจํานวน 1
อัตราเดือนละ 24,870 บาทรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินราย
ได้ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(ปรากฏใน
แผนหน้า 60)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 122,280 บาท
- เงินเดือนพนักงานจ้างตังไว้ 122,280 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัฒนา
ชุมชนจํานวน 1 อัตราเดือนละ 10,190 บาทรวม 12 เดือนตังจ่ายจาก
เงินรายได้ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(ปรากฏ
ในแผนหน้า 60)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
- เงินเพิมค่าครองชีพตังไว้ 24,000 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัฒนา
ชุมชนจํานวน 1 อัตราเดือนละ 2,000 บาทรวม 12 เดือนตังจ่าย
จากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(ปรากฏในแผนหน้า 60)

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับงานรัฐพิธี หรือวันสําคัญต่างๆ จํานวน 25,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายเกียวกับงานรัฐพิธีตังไว้ 25,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกียวกับงานรัฐพิธีหรือวันสําคัญต่างๆตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจาก
รัฐบาลปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน(ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปีหน้า 47)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 231,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 231,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 231,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่าย ในโครงการเมืองน่าอยู่บ้านน่ามอง ทัง 12  หมู่บ้าน จํานวน 26,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการเมืองน่าอยู่บ้านน่ามองตังไว้ 26,000 บาทเพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองน่าอยู่บ้านน่ามองทัง 12 หมู่บ้านตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีหน้า 67)

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ จํานวน 50,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตังไว้ 50,000 บาทสําหรับจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพหรือจ่ายตามโครงการตังจ่าย
จากเงินเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความ
เข้มแข็งชมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีหน้า 53)

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ

จํานวน 60,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุตังไว้ 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ฯลฯหรือจ่ายตามโครงการตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีหน้า 67)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุตังไว้ 50,000 บาทเพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจําปีตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีหน้า 52)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ผู้มีหน้าทีจัดเก็บ จปฐ. จํานวน 5,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตังไว้ 5,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมผู้มีหน้าทีจัดเก็บจปฐ. ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจาก
รัฐบาลปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปีหน้า 65)

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดโดยกระบวนการป้องกัน บําบัด 
และฟืนฟู

จํานวน 20,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติดตังไว้ 20,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดโดยกระบวนการ
ป้องกันบําบัดและฟืนฟูตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏใน
แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
หน้า 56)
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ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราช
ดําริภายในเขตตําบลโคกสะอาดหรือจ่ายตามโครงการ

จํานวน 10,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตังไว้ 10,000
บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทางพระราชดําริภายในเขตตําบลโคกสะอาดหรือจ่ายตาม
โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีหน้า 62) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมพัฒนาฝีมือกลุ่มสตรี จํานวน 10,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมพัฒนาฝีมือกลุ่มสตรีตังไว้ 10,000 บาทเพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมพัฒนาฝีมือกลุ่มสตรีตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
จากรัฐบาลปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีหน้า 59)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 274,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 274,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 274,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมทางพระพุทธศาสนา จํานวน 100,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมทางพระพุทธศาสนาตังไว้ 100,000 บาทเพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมทางพระพุทธศาสนาประจําปีหรือจ่าย
ตามโครงการตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงาน
การศึกษา( ปรากฏในแผนหน้า45 )

ค่าใช้จ่ายในการจัดประเพณีบุญคูณลาน จํานวน 150,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายงานประเพณีบุญคูณลานตังไว้ 150,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดประเพณีบุญคูณลานประจําปีตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานการศึกษา( ปรากฏในแผนหน้า47 )

ค่าใช้จ่ายในโครงการหมู่บ้านศีลห้า จํานวน 24,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านศีลห้าตังไว้ 24,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในโครงการหมู่บ้านศีลห้าประจําปีหรือจ่ายตามโครงการตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานการศึกษา( ปรากฏใน
แผนหน้า45 )

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชน จํานวน 150,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนประชาชนตัง
ไว้ 150,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน
กีฬาเด็กเยาวชนประชาชนประจําปีหรือจ่ายตามโครงการตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(ปรากฏในแผนหน้า 47)
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ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา (เยาวชนและประชาชน)  เข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับอําเภอและจังหวัด

จํานวน 20,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอําเภอจังหวัดตัง
ไว้ 20,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา (เยาวชนและ
ประชาชน) เข้าร่วมแข่งขันในระดับอําเภอและจังหวัดตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(ปรากฏในแผนหน้า 47)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 342,144 บาท
งบบุคลากร รวม 342,144 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 342,144 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 318,144 บาท

- เงินเดือนพนักงานจ้างตังไว้ 178,968 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนให้แก่พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธาจํานวน 1 อัตราๆ
ละ14,914บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา(ปรากฏในแผนหน้า 60)
- เงินเดือนพนักงานจ้างตังไว้ 139,176 บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนให้แก่พนักงานจ้างตําแหน่งช่างก่อสร้างจํานวน 1 อัตราๆ
ละ11,598บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนหน้า 60)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
- เงินเพิมค่าครองชีพตังไว้ 12,000 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยช่าง
โยธาจํานวน 1 อัตราๆละ 1,000บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่าย
จากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมการโยธา(ปรากฏในแผน
หน้า 60)
- เงินเพิมค่าครองชีพตังไว้ 12,000 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างตําแหน่งช่างก่อสร้าง จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 1,000บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมการโยธา(ปรากฏในแผน
หน้า 60)

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 1,669,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

- ค่าบํารุงซ่อมแซมบูรณะเส้นทางภายในตําบลโคกสะอาดค่าบูรณะเส้น
ทางเช่นถนนลาดยางคสล. และถนนลูกรังภายในหมู่บ้านในเขตตําบลโคก
สะอาดตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา(ปรากฏในแผนหน้า 68)
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งบลงทุน รวม 1,369,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,369,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 จํานวน 169,000 บาท
-ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 4
 เมตร ยาว 80 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพืนทีผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 320 ตารางเมตร ตามแบบเลขที มฐ-คสล-ม1/2562 และ
รายการองค์การบริหารส่วนตําบลโคก
สะอาด                                                                  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 จํานวน 100,000 บาท
-ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 48 เมตร ไหล่ทางลูกรังถมเกลีย
เรียบข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพืนทีผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 192 ตารางเมตร ตามแบบเลขที มฐ-คสล-ม2/2562 และรายการ
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 จํานวน 100,000 บาท
-ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.10 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 64 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี
พืนทีผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 256 ตารางเมตร ตามแบบเลข
ที มฐ-คสล-ม3/2562 และรายการองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 จํานวน 100,000 บาท
-ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 55 เมตร ไม่มีไหล่
ทาง หรือมีพืนทีผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 192.50 ตาราง
เมตร ทับถนน คสล.เดิม ตามแบบเลขที มฐ-คสล-ม4/2562 และรายการ
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 จํานวน 100,000 บาท
-ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 65 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี
พืนทีผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร  ตามแบบเลข
ที มฐ-คสล-ม5/2562 และรายการองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 จํานวน 100,000 บาท
-ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 49 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี
พืนทีผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 196 ตารางเมตร ทับถนน คสล
.เดิม ตามแบบเลขที มฐ-คสล-ม7/2562 และรายการองค์การบริหารส่วน
ตําบลโคกสะอาด

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 จํานวน 100,000 บาท
-ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 49 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี
พืนทีผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 196 ตารางเมตร ตามแบบเลข
ที มฐ-คสล-ม8/2562 และรายการองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที 9 จํานวน 100,000 บาท
-ซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยลงลูกรังกลบหลุมบ่อตามรายทางพร้อมเกลีย
เรียบปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 513 ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ และ
รายการองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด
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ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 จํานวน 100,000 บาท
-ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.10 เมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 51 เมตร ไหล่ทางลูกรังถมเกลีย
เรียบข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 255 ตารางเมตร ตามแบบเลขที มฐ-คสล-ม10/2562 และรายการ
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 จํานวน 100,000 บาท
-ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.10 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 73 เมตร ไม่มีไหล่
ทาง หรือมีพืนทีผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 255.50 ตาราง
เมตร  ตามแบบเลขที มฐ-คสล-ม6/2562 และรายการองค์การบริหารส่วน
ตําบลโคกสะอาด

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่11 จํานวน 200,000 บาท
-ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.10 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 123 เมตร ไหล่ทางลูกรังถม
เกลียเรียบข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 492 ตารางเมตร ตามแบบเลขที มฐ-คสล-ม11/2562 และรายการ
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด

ปรับปรุงทางระบายนําทิงภายในหมู่บ้าน หมู่2 จํานวน 100,000 บาท
-ปรับปรุงทางระบายนําภายในหมู่บ้านโดยทําการก่อสร้างรางระบาย
นํา คสล. แบบมีฝาปิด ขนาด 0.50 x 0.60 เมตร ยาวรวม 26 เมตร และ
งานขุดวางท่อระบายนําขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.80 เมตร ยาว 14 เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักขนาด 1 x 1 
เมตร จํานวน 2 บ่อ  ตามแบบเลขที ร-คสล-ม.2/2562 และรายการ
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 784,000 บาท
งบบุคลากร รวม 528,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 528,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 299,640 บาท

- เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตังไว้ 299,640 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงิน
เดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งนักวิชาการเกษตรจํานวน 1
 อัตราๆละ 24,970 บาท/เดือนรวม 12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร(ปรากฏในแผนหน้า 60)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 228,360 บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจตังไว้ 228,360 บาทสําหรับ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งผู้
ช่วยนักวิชาการเกษตรจํานวน 1 อัตราๆละ 19,030 บาท/เดือนรวม 12
 เดือนตัง
จ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการเกษตร(ปรากฏในแผน
หน้า 60)
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งบดําเนินงาน รวม 156,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- ประเภทค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบล (310400) ตังไว้ 36,000
บาทเพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิได้รับ
เงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานการเกษตร(ปรากฏในแผนหน้า 60)

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

-ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

- ประเภทค่าวัสดุการเกษตรตังไว้ 20,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
การเกษตรตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงาน
การเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีหน้า78 )

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ก่อสร้างถนนคันดินถมเพือการเกษตร หมู่12 จํานวน 100,000 บาท
-ก่อสร้างถนนคันดินถมเพือการเกษตร กว้าง 3 เมตร สูง
เฉลีย 0.60 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 1,650 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดวางท่อระบายนําเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 เมตร จํานวน 2 แห่ง ตามแบบและรายการของ อบต.โคก
สะอาด

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกิจกรรมพัฒนาแหล่งนํา จํานวน 50,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมพัฒนาแหล่งนําตังไว้ 50,000 บาทสําหรับ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมพัฒนาแหล่งนําในเขตตําบลโคก
สะอาดตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานการ

โครงการปลูกป่าฟืนฟูต้นนํา จํานวน 50,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าฟืนฟูต้นนําตังไว้ 50,000 บาทเพือเป็นค่าใช้
จ่ายตามโครงการปลูกป่าฟืนฟูต้นนําหรือจ่ายตามโครงการตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานการเกษตร(ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปีหน้า 61)
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โครงการฝายชะลอนําชัวคราว จํานวน 40,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝายชะลอนําชัวคราวตังไว้ 40,000 บาทเพือเป็นค่า
ใช้
จ่ายตามโครงการโครงการฝายชะลอนําชัวคราวจํานวน2แห่งแห่ง
ละ20,000 บาทหรือจ่ายตามโครงการตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจาก
รัฐบาลปรากฏในแผนงานการเกษตร(ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปีหน้า 61)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,829,790 บาท
งบกลาง รวม 14,829,790 บาท
งบกลาง รวม 14,829,790 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 363,613 บาท

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ลูกจ้างสํานักปลัด (110300) ตัง
ไว้ 105,279บาทเพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลและถ่ายโอนสังกัดสํานักปลัดใน
อัตราร้อยละ 5 ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาฯหน้า 32)
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ลูกจ้างกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม (110300) ตังไว้ 183,108บาทเพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลและถ่าย
โอนสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในอัตราร้อยละ 5 ตังจ่าย
จากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
หน้า 32)
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ลูกจ้างกองคลัง (110300) ตัง
ไว้ 27,00บาทเพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลและถ่ายโอนสังกัดกองคลังในอัตราร้อย
ละ 5 ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ปรากฏในแผน
พัฒนาฯหน้า 32)
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ลูกจ้างกองช่าง (110300) ตัง
ไว้ 48,226บาทเพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลและถ่ายโอนสังกัดกองช่างในอัตราร้อย
ละ 5 ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ปรากฏในแผน
พัฒนาฯหน้า 32)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,908,280 บาท
- เบียยังชีพผู้สูงอายุตังไว้ 9,908,280 บาทเพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุในตําบลโคกสะอาด(ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 45) ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,552,000 บาท
- เบียยังชีพผู้พิการหรือทุพลภาพตังไว้ 3,552,000 บาทเพือจ่ายเป็น
เงินเบียยังชีพผู้พิการหรือทุพลภาพในตําบลโคกสะอาด(ปรากฏในแผน
พัฒนาฯหน้า 45) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผน
งานงบกลาง

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 72,000 บาท
- เบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ตังไว้ 72,000 บาทเพือจ่ายเป็นเงินเบียยัง
ชีพเป็นเงินเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์จํานวน 12คนคนละ 500
บาทรวม12 เดือน (ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า)ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานงบกลาง

วันทีพิมพ์ : 7/11/2561  13:31:58 หน้า : 45/46



สํารองจ่าย จํานวน 311,762 บาท
- เงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินตังไว้ 311,762 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในกรณีเร่งด่วนในหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาดโดย
เฉพาะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทังสงเคราะห์ผู้ประสบ
ภัยและเรืองอืนๆตามอํานาจหน้าทีของคณะผู้บริหารหรือในกรณีไม่มี
งบประมาณตังจ่ายไว้ตามในข้อ 19 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2541 (แก้ไข
เพิมเติมฉบับที 3 พ.ศ. 2543) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 32)ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลเป็นเงิน 200,481บาทเงินรายได้เป็น
เงิน 111,281 บาทปรากฏในแผนงานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินตําบลโคกสะอาด จํานวน 150,000 บาท
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินตําบลโคกสะอาดตัง
ไว้ 150,000 บาทสําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมสุขภาพ
แห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาดในอัตราร้อยละ 40
ของวงเงินทีได้รับจัดสรร(ปรากฏในแผนพัฒนาฯหน้า 41) ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 300,000 บาท
- เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าตังไว้ 300,000 บาทเพือจ่ายเป็นเงินสมทบ
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบนํา 2 สถานี(ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
หน้า 56) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานงบ
กลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 172,135 บาท
- เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานส่วนท้องถินตัง
ไว้ 172,135 บาทเพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนกองทุนบําเหน็จบํานาญ
พนักงานส่วนท้องถิน (กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ปรากฏในแผนงานงบกลาง(ปรากฏในแผนพัฒนาหน้า 33)
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