
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด

อําเภอฆองชัย   จังหวัดกาฬสินธุ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,689,182 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 15,901,140 บาท
งบกลาง รวม 15,901,140 บาท

งบกลาง รวม 15,901,140 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 324,000 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว 324,000 บาท เพื่อจายเป็น
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจางองคการบริหารสวน
ตําบลโคกสะอาด 5% ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนาที่ 32)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เงินสมทบกองทุนทดแทนประจําป รอยละ 0.2
ของพนักงานจางตําบลโคกสะอาด

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,966,800 บาท

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตั้งไว 10,966,800 บาท เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุในตําบลโคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนาที่ 45)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,781,000 บาท

เบี้ยยังชีพความพิการ ตั้งไว 3,781,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินเบี้ย
ยังชีพความพิการในตําบลโคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนาที่ 45)
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส ตั้งไว 60,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยัง
ชีพผูป่วยเอดสในตําบลโคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนาที่ 45)

เงินสํารองจาย จํานวน 178,620 บาท

เงินสํารองจาย ตั้งไว 178,620 บาท เพื่อจายเป็นเงินสํารองใน
กรณีเรงดวนในหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด โดยเฉพาะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้ง
สงเคราะหผูประสบภัยและเรื่องอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ของคณะผู
บริหาร หรือในกรณีไมมีงบประมาณตั้งจายไว ตามในขอ 19 แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ
. 2543) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานงบกลาง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 32)

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 425,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราการสวนทอง
ถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นตําบลโคกสะอาด จํานวน 130,000 บาท

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 5,000 บาท

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 5,000 บาท

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,515,080 บาท

งบบุคลากร รวม 6,896,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

1. เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด ตั้ง
ไว 244,800 บาท สําหรับจายเป็นเงินเดือนนายกองคการบริหาร
สวนตําบลโคกสะอาด จํานวน 1 อัตราๆ ละ 20,400
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 60)
2. เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด ตั้ง
ไว 269,280 บาท สําหรับจายเป็น คาตอบแทนตําแหนงรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด จํานวน 2
 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

1. เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล
โคกสะอาด ตั้งไว 21,000 บาท สําหรับจายเป็นคาตอบแทน
ประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
2. เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลโคกสะอาด ตั้งไว 21,120 บาท สําหรับจายเป็นคาตอบแทน
ประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด 2
 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

1. เงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด ตั้งไว 21,000 บาท สําหรับจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ
นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด  จํานวน 1
 อัตราๆ ละ1,750 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
2. เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด ตั้งไว 21,120 บาท สําหรับจายเป็นคาตอบแทนพิเศษรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด  จํานวน 2
 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด ตั้งไว 86,400 บาท สําหรับจายเป็นคาตอบแทน
เลขานุการนายก องคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,232,000 บาท

1. เงินคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด ตั้งไว 134,640 บาท สําหรับเป็นคาตอบแทนประธาน
สภา จํานวน 1 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
2. เงินคาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด ตั้งไว 110,160 บาท สําหรับจายเป็นคาตอบแทนรอง
ประธานสภา จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,180 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา60)
3. คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด ตั้งไว 86,400 บาท สําหรับจายเป็นคาตอบแทน
เลขานุการสภา จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
4. คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด ตั้งไว 1,900,800 บาท สําหรับจายคาตอบแทนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด จํานวน 22
 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,980,160 บาท
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เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,869,560 บาท
วันที่พิมพ : 29/9/2564  10:17:13 หนา : 6/81



1. เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 649,080 บาท เพื่อจายเป็น
เงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลโคกสะอาด จํานวน 1 อัตราๆ ละ 54,090
 บาท/เดือน รวม12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
2. เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 475,560 บาท เพื่อจายเป็น
เงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง รองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลโคกสะอาด จํานวน 1 อัตราๆ ละ 39,630
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
3. เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 475,560 บาท เพื่อจายเป็น
เงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง หัวหนาสํานัก
ปลัด จํานวน 1 อัตราๆ ละ 39,630 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
4. เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 329,760 บาท สําหรับจาย
เป็นเงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักทรัพยากร
บุคคล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 27,480 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
5. เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 349,320 บาท สําหรับจาย
เป็นเงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักจัดการงาน
ทั่วไป จํานวน 1 อัตราๆ ละ 29,110 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
6. เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 382,560 บาท สําหรับจาย
เป็นเงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นิติกร จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 31,880 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 60)
7. เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 207,720 บาท สําหรับจาย
เป็นเงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 17,310 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

1. เงินประจําตําแหนง ตั้งไว 84,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินประจํา
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 7,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินราย
ไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 60)
2. เงินประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินประจํา
ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 3,500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 60)
3. เงินประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินประจํา
ตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป (หัวหนาสํานักปลัด) จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 3,500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินราย
ไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 60)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 293,400 บาท

คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 293,400 บาท เพื่อจายเป็นคาจาง
ลูกจางประจํา ตําแหนง นักจัดการงานทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตราๆ ละ 24,450 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

วันที่พิมพ : 29/9/2564  10:17:13 หนา : 8/81



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 511,200 บาท

1. คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 295,200 บาท เพื่อจายเป็นคา
จางลูกจางประจํา ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 2
 อัตราๆ ละ 24,600 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 60)
2. คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 108,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
จางลูกจางประจํา ตําแหนง ภารโรง จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,000
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
3. คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 108,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
จางลูกจางประจํา ตําแหนง แมบาน จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,000
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 54,000 บาท

1. เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 30,000 บาท สําหรับจาย
เป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแก ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ จํานวน 2 อัตราๆ ละ 2,500 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
2. เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 12,000 บาท สําหรับจาย
เป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแก ภารโรง จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 1,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 60)
3. เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 12,000 บาท สําหรับจาย
เป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแก แมบาน จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 1,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 60)
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เงินอื่น ๆ จํานวน 84,000 บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน ตั้งไว 84,000 บาท เพื่อจายเป็น
เงินเงินคาตอบแทนรายเดือน ใหแก พนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง นักบริหาร องคการบริหารสวนตําบลระดับ
กลาง เดือนละ 7,000 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 60)

งบดําเนินงาน รวม 2,502,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 657,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 320,000 บาท

1. ประเภทคาตอบแทนสมนาคุณผูชวยปฏิบัติการ ตั้งไว 20,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมนาคุณผูชวยปฏิบัติ
ราชการ เชน คณะกรรมการสอบสวน และคณะกรรมการอื่นฯ ซึ่ง
ชวยปฏิบัติราชการในองคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
2. ประเภทคาตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง ตั้งไว 300,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง  กรรมการ
เลือกตั้ง อนุกรรมการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 60)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 5,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แกเจาหนาที่ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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คาเชาบาน จํานวน 252,000 บาท

ประเภทคาเชาบานพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 252,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 60,000 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 60,000บาท เพื่อจาย
เป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก  พนักงานสวนตําบล ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 20,000บาท เพื่อจาย
เป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก คณะผูบริหาร  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

ค่าใช้สอย รวม 598,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและประชาสัมพันธ จํานวน 20,000 บาท

ประเภทคาโฆษณาและประชาสัมพันธตางๆ ตั้งไว 20,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาสิ่งพิมพป้ายอิงคเจ็ท
สติกเกอร โฆษณา และประชาสัมพันธตางๆ ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 50,000 บาท

ประเภทคาเชาเครื่องถายเอกสาร ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเป็น
คาเชาเครื่องถายเอกสารขององคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด ในการบริการประชาชนและประชาสัมพันธหนวยงาน ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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คาตอโดเมนเว็บไซด อบต.โคกสะอาด จํานวน 8,000 บาท

ประเภทคาตอโดเมนเว็บไซด อบต.โคกสะอาด ตั้งไว 8,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาตอโดเมนเว็บไซด
ขององคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด ในการประชาสัมพันธ
หนวยงาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

คาธรรมเนียมรังวัดที่ดิน จํานวน 50,000 บาท

ประเภทคาธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อ
จายคาธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินขององคการบริหารสวนตําบล
โคกสะอาด ในการประชาสัมพันธหนวยงาน ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 60,000 บาท

ประเภทคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งไว 60,000
 บาท เพื่อจายคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบลโคกสะอาด ในการประชาสัมพันธหนวยงาน ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

1. ประเภทคารับรองในการตอนรับคณะบุคคล ตั้งไว 15,000
 บาท เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป (ปรากฏในแผนแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
2. ประเภทคารับรองการประชุมสภาทองถิ่น ตั้งไว 15,000
 บาท เพื่อจายเป็นคารับรองในการประชุมสภาทองถิ่นคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (ปรากฏในแผนแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ/ดูงาน จํานวน 60,000 บาท

ประเภทคาใชจายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพฯ และ
ศึกษาดูงาน สมาชิก/ผูบริหาร/ผูนําชุมชน/พนักงานสวน
ตําบล/พนักงานจางตามภารกิจ/ลูกจางองคการบริหารสวนตําบล
โคกสะอาด ตั้งไว 60,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายตาม
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพฯ และศึกษาดูงาน สมาชิก/ผู
บริหาร/ผูนําชุมชน/พนักงานสวนตําบล/พนักงานจางตาม
ภารกิจ/ลูกจางองคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

ประเภทคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้ง
ไว 50,000 บาท สําหรับจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะคาเชาที่
พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบลคณะผูบริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานจาง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 200,000 บาท

ประเภทคาใชจายในการเลือกตั้ง ตั้งไว 200,000 บาท สําหรับ
จายเป็นคาใชจายเลือกในการตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลโคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

คาใชจายในงานรัฐพิธี หรือวันสําคัญตางๆ จํานวน 20,000 บาท

ประเภทคาใชจายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีหรือวันสําคัญตางๆ ตั้ง
ไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับงานรัฐพิธี หรือวัน
สําคัญตางๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ และคาบํารุงรักษาซอมแซม
ทรัพยสินอื่นๆ เชน เครื่องพิมพดีด กลอง CCTV เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร รถยนต เครื่องสูบนํ้า เตนท ตลอดจน
อาคารสํานักงาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนแผนพัฒนาทองถิ่น
หนา 59)

ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

ประเภทคาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว  50,000  บาท เพื่อจายเป็นคาซื้อ
สิ่งของเครื่องใชสํานักงาน เชน กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคานํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นในการปฏิบัติหนาที่
ราชการ เชน นํ้ามันรถยนต นํ้ามันรถจักรยานยนต เครื่องตัด
หญา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 77)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
วัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน จานบันทึกขอมูล หัวพิมพ แถบพิมพ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรกระดาษตอเนื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,142,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,100,000 บาท

1. ประเภทคาไฟฟ้า ตั้งไว 500,000 บาท เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า
อาคารที่ทําการองคการบริการสวนตําบลโคกสะอาดและอื่นๆ ใน
ความดูและขององคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 78)
2. ประเภทเงินสมทบคากระแสไฟฟ้า ตั้งไว 600,000 บาท เพื่อ
จายเป็นเงินสมทบคากระแสไฟฟ้าโครงการสูบนํ้าดวยพลังงาน
ฟ้า ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 56)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาบริการโทรศัพท ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
โทรศัพทที่ใชภายในอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 78)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

ประเภทคาบริการไปรษณีย ตั้งไว 2,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
บริการไปรษณียโทรเลข โทรสาร คาซื้อดวงตราไปรษณีย
อากร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

ประเภทคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว 35,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาเชาบริการอินเตอรเน็ตขององคการบริหาร
สวนตําบลโคกสะอาด ในการบริการประชาชนและประชาสัมพันธ
หนวยงาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 65)

งบลงทุน รวม 116,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 116,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 8,000 บาท

ประเภทเกาอี้สํานักงาน ตั้งไว 8,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เกาอี้ทํางานพนักงานสวนตําบล จํานวน 8 ตัวๆ ละ 1,000
 บาท ทั้งนี้การดําเนินการจัดหาตองเป็นไปตามคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 59)

เครื่องปรับอากาศแบบแขวน จํานวน 108,200 บาท

ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ตั้งไว 108,200 บาท เพื่อ
จายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอาการแบบ
แขวน ขนาด 36,000 BTU จํานวน 2 ตัวๆ ละ 54,100 บาท ทั้งนี้
การดําเนินการจัดหาตองเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคา
กลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 751,440 บาท
งบบุคลากร รวม 616,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 616,440 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 435,720 บาท

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 435,720 บาท เพื่อจายเป็น
เงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิเคราะห
นโยบายและ
แผน จํานวน 1 อัตราๆ ละ 36,310 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 180,720 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 180,720 บาท เพื่อจายเป็นคาจาง
ลูกจางประจํา ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและ
แผน จํานวน 1 อัตราๆ ละ 15,060 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและประชาสัมพันธ จํานวน 2,000 บาท

ประเภทคาโฆษณาและประชาสัมพันธ ตั้งไว 2,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาโฆษณาและประชาสัมพันธ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้ง
ไว 5,000 บาท เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)
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จางเหมาบริการงานบันทึกขอมูล จํานวน 108,000 บาท

ประเภทคาจางเหมาบริการงานบันทึกขอมูล ตั้ง
ไว 108,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการงานบันทึก
ขอมูลขององคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้
งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดประชาคม จํานวน 15,000 บาท

ประเภทคาใชจายในการจัดประชาคม ตั้งไว 15,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาใชจายในการจัดประชาคม ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาเดินทางไปราชการ ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการแกพนักงาน ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,995,524 บาท
งบบุคลากร รวม 2,228,124 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,228,124 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,669,680 บาท

1. เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 422,640 บาท เพื่อจายเป็น
เงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผูอํานวยการกอง
คลัง (นักบริหารงานคลัง) จํานวน 1 อัตราๆ ละ 35,220
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)
2. เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 396,000 บาท เพื่อจายเป็น
เงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการการเงิน
และบัญชี จํานวน 1 อัตราๆ ละ 33,000 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
คลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)
3. เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 416,160 บาท เพื่อจายเป็น
เงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการ
พัสดุ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 34,680 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)
4. เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 180,600 บาท เพื่อจายเป็น
เงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บ
รายได จํานวน 1 อัตราๆ ละ 15,050 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
คลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)
5. เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 254,280 บาท เพื่อจายเป็น
เงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 21,190 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
คลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เงินเพิ่มคาครองชีพ ตั้งไว 24,000 บาท  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคา
ครองชีพแก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บราย
ได จํานวน 1 อัตราๆ ละ 2,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000 บาท  เพื่อจายเป็นเงินประจํา
ตําแหนงแก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผูอํานวยการกอง
คลัง (นักบริหารงาน
คลัง) จํานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 478,044 บาท

1. คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 166,896 บาท เพื่อจายเป็นคา
ตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและ
บัญชี จํานวน 1 อัตราๆ ละ 13,908 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
คลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)
2. คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 154,152 บาท เพื่อจายเป็นคา
ตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 12,846 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนาที่ 60)
3. คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 156,996 บาท เพื่อจายเป็นคา
ตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนง พนักงานขับรถ จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 13,083 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนาที่ 60)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 14,400 บาท

1. เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 8,400 บาท เพื่อจายเป็น
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่
พัสดุ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 700 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)
2. เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 6,000 บาท เพื่อจายเป็น
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตําแหนง พนักงานขับ
รถ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

งบดําเนินงาน รวม 705,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 242,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนคณะกรรมการ ตั้งไว 150,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาที่ในการจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ หรือผูที่ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชนฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนาที่ 60)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้ง
ไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการใหแกเจาหนาที่ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานบริหารงานคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

ประเภทคาเชาบานพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 42,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อจาย
เป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
คลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

ค่าใช้สอย รวม 258,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต จํานวน 40,000 บาท

ประเภทคาการจัดทําประกันภัยรถยนต ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาการจัดทําประกันภัยรถยนต ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

คาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

ประเภทคาลงทะเบียน ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาลง
ทะเบียน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานบริหารงานคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

จางเหมาบริการบันทึกขอมูล จํานวน 108,000 บาท

จางเหมาบริการงานบันทึกขอมูล ตั้งไว 108,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาจางเหมาบริการงานบันทึกขอมูลขององคการบริหารสวน
ตําบลโคก
สะอาด จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้
งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคารับรองบุคคล ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
รับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี จํานวน 20,000 บาท

คาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ตั้ง
ไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษี ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนาที่ 60)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

คาเดินทางไปราชการ ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเป็นคาเดินทาง
ไปราชการแกพนักงาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนาที่ 60)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
ซอมแซมครุภัณฑและคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน
อื่นๆ เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนาที่ 60)

ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

ประเภทคาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเป็นคาซื้อ
สิ่งของเครื่องใชสํานักงาน เชน กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 59)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 25,000 บาท

ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 25,000 บาท เพื่อจายเป็น
คาวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด แปรง ถวยชาม ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 59)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนาที่ 77)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 60,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นในการปฏิบัติหนาที่
ราชการ เชน น้ํามันรถยนต น้ํามันเครื่องตัดหญา ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
คลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 77)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
วัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน จานบันทึกขอมูล หัวพิมพ แถบพิมพ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรกระดาษตอเนื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
คลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 59)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาบริการไปรษณีย ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
บริการไปรษณียโทรเลข โทรสาร คาจัดซื้อดวงตาไปรษณียยา
กร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานบริหารงานคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 59)

งบลงทุน รวม 62,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 62,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 5,400 บาท

เกาอี้สํานักงาน ตั้งไว 5,400 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้
สํานักงาน จํานวน 3 ตัวๆ ละ 1,800 บาท ทั้งนี้การดําเนินการจัด
หาตองเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนาที่ 59)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร ตั้งไว 17,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
คอมพิวเตอรตั้งโตะพรอมอุปกรณ (ขอ 6) จํานวน 1 ชุด ทั้งนี้การ
ดําเนินการจัดหาตองเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนาที่ 59)

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 10,000 บาท

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network 
แบบ 1  (ขอ 47) จํานวน 1 ชุด ทั้งนี้การดําเนินการจัดหาตองเป็น
ไปตามคณะกรรมการกําหนดราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 59)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ทั้งนี้การดําเนินการจัดหา
ตองเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนาที่ 59)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 246,700 บาท
งบบุคลากร รวม 199,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 199,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 199,200 บาท

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 199,200 บาท เพื่อจายเป็น
เงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการตรวจ
สอบภายใน ปฏิบัติ
การ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 16,600 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)
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งบดําเนินงาน รวม 26,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 6,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้ง
ไว 1,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการใหแกเจาหนาที่ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจาย
เป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาลงทะเบียน จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาลงทะเบียน ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเป็นคาลง
ทะเบียน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาเดินทางไปราชการ ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
เดินทางไปราชการใหแกพนักงาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท
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งบลงทุน รวม 21,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสาร จํานวน 4,500 บาท

ตูเก็บเอกสาร ตั้งไว 4,500 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บ
เอกสาร ชนิดบานเลื่อน 2 บาน จํานวน 1 ชุด ทั้งนี้การดําเนินการ
จัดหาตองเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนาที่ 59)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร ตั้งไว 17,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
คอมพิวเตอรตั้งโตะพรอมอุปกรณ (ขอ 6) จํานวน 1 ชุด ทั้งนี้การ
ดําเนินการจัดหาตองเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนาที่ 59)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,043,420 บาท

งบบุคลากร รวม 601,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 601,920 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 291,240 บาท

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 291,240 บาท เพื่อจายเป็น
เงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 1 อัตราๆ ละ 24,270 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 298,680 บาท

1. คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 190,680 บาท เพื่อจายเป็นคา
ตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตราๆ ละ 15,890
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุรายได ปรากฏในแผน
งานรักษาความสงบภายใน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนาที่ 60)
2. คาจางพนักงานจางทั่วไป ตั้งไว 108,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
จางลูพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถยนต จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 9,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

งินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตั้งไว 12,000 บาท เพื่อจายเป็นเงิน
เพิ่มคาครองชีพ ตําแหนง พนักงานขับรถ
ยนต จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

งบดําเนินงาน รวม 415,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนสมนาคุณกรณีสั่งใช อปพร. ตั้ง
ไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมนาคุณกรณีสั่งใช อป
พร. ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้ง
ไว 5,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการใหแกเจาหนาที่ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานรักษาความสงบภายใน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนาที่ 60)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจาย
เป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

ค่าใช้สอย รวม 295,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและประชาสัมพันธ จํานวน 2,000 บาท

ประเภทคาโฆษณาและประชาสัมพันธ ตั้งไว 2,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาโฆษณาและประชาสัมพันธ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้ง
ไว 5,000 บาท เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนาที่ 60)

คาบริการสัญญาณดาวเทียมระบบติดตามรถบรรทุก จํานวน 3,500 บาท

ประเภทคาบริการสัญญาณดาวเทียมระบบติดตามรถบรรทุก ตั้ง
ไว 3,500 บาท เพื่อจายเป็นคาบริการสัญญาณดาวเทียมระบบ
ติดตามรถบรรทุก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนาที่ 60)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายตามโครงการฝึกทบทวน อปพร. จํานวน 150,000 บาท

ประเภทคาใชจายตามโครงการฝึกทบทวน อปพร. ตั้ง
ไว 150,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกทบ
ทวน อปพร. ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนาที่ 60)
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คาใชจายตามโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอุคคีภัย จํานวน 20,000 บาท

ประเภทคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการ
ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

คาใชจายตามโครงการรณรงคป้องกันและแกไขปัญหาอุบัติเหตุ จํานวน 60,000 บาท

ประเภทคาใชจายตามโครงการรณรงคป้องกันและแกไขปัญหา
อุบัติเหตุ เทศกาลสงกรานต และเทศกาลปใหม ตั้ง
ไว 60,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการรณรงค
ป้องกันและแกไขปัญหาอุบัติเหตุ เทศกาลสงกรานต และเทศกาล
ปใหม ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนาที่ 60)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้ง
ไว 5,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการแก
พนักงาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนาที่ 60)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ตั้ง
ไว 50,000 บาท เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานรักษาความสงบภายใน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนาที่ 60)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 66)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 85,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นในการปฏิบัติหนาที่
ราชการ เชน น้ํามันรถยนต น้ํามันเครื่องตัดหญา ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 66)

งบลงทุน รวม 26,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน 2 บาน จํานวน 4,500 บาท

ประเภทคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน 2 บาน ตั้ง
ไว 4,500 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร ชนิดบาน
เลื่อน 2 บาน จํานวน 1 ชุด ทั้งนี้การดําเนินการจัดหาตองเป็นไป
ตามคณะกรรมการกําหนดราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนาที่ 59)

โตะพรอมเกาอี้สํานักงาน จํานวน 4,500 บาท

ประเภทคาจัดโตะพรอมเกาอี้สํานักงาน ตั้งไว 4,500 บาท เพื่อ
จายเป็นคาจัดโตะพรอมเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ชุด ทั้งนี้การ
ดําเนินการจัดหาตองเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 59)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

ประเภทคาจัดซื้อคอมพิวเตอร ตั้งไว 17,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
จัดซื้อคอมพิวเตอรตั้งโตะพรอมอุปกรณ (ขอ 6) จํานวน 1 ชุด ทั้ง
นี้การดําเนินการจัดหาตองเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 59)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 8,195,042 บาท

งบบุคลากร รวม 2,175,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,175,900 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,600,440 บาท

1. เงินเดือนนักบริหารการศึกษา ตั้งไว 531,360 บาท เพื่อจาย
เป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักบริหารการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตราๆ ละ 44,280 บาท/เดือนรวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60 )
2. เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 435,720 บาท เพื่อจายเป็นเงินเดือน
ใหแกพนักงานสวนตําบล
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตราๆ ละ 36,310
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
3. เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 360,240 บาท เพื่อจายเป็นเงินเดือน
ใหแกพนักงานสวนตําบล
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตราๆ ละ 30,020
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
4. เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 273,120 บาท สําหรับจายเป็นเงิน
เดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 22,760 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000 บาท สําหรับจายเป็นเงิน
ประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบลตําแหนง ผูอํานวยการ
กองการ
ศึกษาฯ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้
งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 510,600 บาท

1. เงินเดือนพนักงานจาง ตั้งไว 246,600 บาท สําหรับจายเป็นคา
ตอบแทนใหแกพนักงานจาง
ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตราๆ ละ 20,550
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
2. เงินเดือนพนักงานจาง ตั้งไว 156,000 บาท สําหรับจายเป็นคา
ตอบแทนใหแกพนักงานจาง
ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ศูนยเยาวชน จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 13,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือนตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนา 60)
3. เงินเดือนพนักงานจางทั่วไป ตั้งไว 108,000 บาท สําหรับจาย
เป็นคาตอบแทนใหแก
พนักงานจางทั่วไปตําแหนง นักการภารโรง โรงเรียน อบต.โคก
สะอาด จํานวน 1 อัตราๆ ละ  9,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายไดสําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 22,860 บาท

1. เงินเพิ่มคาครองชีพ ตั้งไว 10,860 บาท สําหรับจายเป็นเงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราวแก พนักงานจางตําแหนง ผูชวยศูนย
เยาวชน จํานวน 1 อัตราๆ ละ 905 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายไดสําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
2. เงินเพิ่มคาครองชีพ ตั้งไว 12,000 บาท สําหรับจายเป็นเงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราวแก พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง นักการ
ภารโรง จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,000 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายไดสําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

วันที่พิมพ : 29/9/2564  10:17:13 หนา : 33/81



งบดําเนินงาน รวม 4,074,442 บาท
ค่าตอบแทน รวม 87,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้ง
ไว 5,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการใหแกเจาหนาที่ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

ประเภทคาเชาบานพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 48,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ในสวนการศึกษา ซึ่ง
มีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 34,000 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 34,000 บาท เพื่อจาย
เป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

ค่าใช้สอย รวม 2,538,850 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและประชาสัมพันธตางๆ จํานวน 5,000 บาท

คาโฆษณาประชาสัมพันธ ตั้งไว 5,000 บาท สําหรับจายเป็นคา
โฆษณาประชาสัมพันธสําหรับกองการศึกษาฯ และโรงเรียน อบต
.โคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 48)
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คาจางเหมาบริการรถรับ - สงนักเรียน จํานวน 567,000 บาท

คาจางเหมาบริการรถรับ - สงนักเรียน ตั้งไว 567,000บาท เพื่อ
จายเป็นคาจางเหมาบริการรถรับ – สงนักเรียน สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน อบต.โคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 46)

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 55,000 บาท

คาเชาเครื่องถายเอกสาร ตั้งไว 55,000 บาท สําหรับจายเป็น
เครื่องถายเอกสาร เพื่อใชในกิจการกองการศึกษาฯ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน อบต.โคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 48)

คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 334,100 บาท

คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้ง
ไว  334,100  บาท  (หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3924เรื่องซักซอม
งบฯ 65) แยกเป็น
1. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้ง
ไว 100 x 1,700 = 170,000 บาท (หนังสือ ที่ มท 0816.2
/ว3924เรื่องซักซอมงบฯ 65)
2. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัวตั้งจากเงิน อบต.) ตั้ง
ไว 50 x 1,700 = 85,000 บาท (กรณีเด็กต่ํากวา 2 ขวบ) 
3. คาหนังสือเรียน ตั้งไว 70 x 200 = 14,000
 บาท (หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3924เรื่องซักซอมงบฯ 65) (เด็ก
อายุ  3-5 ขวบ)
4. คาอุปกรณการเรียน ตั้งไว 70 x 200 = 14,000
 บาท (หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3924เรื่องซักซอมงบฯ 65) (เด็ก
อายุ 3 - 5 ขวบ)
5. คาเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว 70 x 300 = 21,000
 บาท (หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3924เรื่องซักซอมงบฯ 65) (เด็ก
อายุ 3 - 5 ขวบ)
6. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตั้งไว 70 x 430 = 30,100
 บาท (หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3924เรื่องซักซอมงบฯ 65) (เด็ก
อายุ 3 - 5 ขวบ)
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 100,000 บาท

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งไว 100,000
 บาท สําหรับจายเป็นคาลงทะเบียนในการเดินทางไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางสังกัดกองการ
ศึกษาฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

คาอาหารกลางวันนักเรียน ศพด. จํานวน 771,750 บาท

1. คาอาหารกลางวันนักเรียน ศพด. (หนังสือ ที่ มท 0816.2
/ว3924เรื่องซักซอมงบฯ 65) ตั้งจากเงินสนับสนุนอาหารกลาง
วัน 100 x 21 x 245 = 514,500 บาท
2. คาอาหารกลางวันนักเรียน ตั้งจากเงิน อบต
.สมทบ 50 x 21 x 245 = 257,250 บาท (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 2
 ขวบ)

จางเหมาพนักงานขับรถยนต จํานวน 108,000 บาท

จางเหมาพนักงานขับรถยนต ตั้งไว 108,000 บาท สําหรับจาย
เป็นคาจางเหมาพนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตราอัตรา
ละ 9,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60 )

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

คารับรองและพิธีการ ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจาย
โครงการหรือกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 51)
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คาเชาสัญญาณอินเทอรเน็ต  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15,000 บาท

คาเชาบริการอินเตอรเน็ต ตั้งไว 15,000 บาท เพื่อจายเป็นคาเชา
บริการอินเตอรเน็ต
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 65)

คาใชจายโครงการto be number one จํานวน 10,000 บาท

โครงการ To Be Nembeer One ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาโครงการ To Be
Nembeer One ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 51)

คาใชจายโครงการการพัฒนาผูดูแลเด็ก จํานวน 30,000 บาท

คาใชจายโครงการการพัฒนาผูดูแลเด็ก ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาใชจายโครงการ
การพัฒนาผูดูแลเด็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 51)

คาใชจายโครงการแขงขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการ
ศึกษาทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

คาใชจายโครงการแขงขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการ
ศึกษาทองถิ่น ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการ
แขงขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 51)

คาใชจายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน โรงเรียนองคการบริหารสวน
ตําบลโคกสะอาด

จํานวน 50,000 บาท

คาใชจายโครงการปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียนอบต.โคกสะอาด ตั้ง
ไว 50,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
โรงเรียนอบต.โคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 51)

วันที่พิมพ : 29/9/2564  10:17:13 หนา : 37/81



คาใชจายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

คาใชจายโครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้ง
ไว 30,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 51)

คาใชจายโครงการป้องกันเด็กจมน้ําในสถานศึกษาและชุมชน จํานวน 10,000 บาท

คาใชจายโครงการป้องกันเด็กจมน้ําในสถานศึกษาและชุมชน ตั้ง
ไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็น คาใชจายโครงการป้องกันเด็กจมน้ํา
ในสถานศึกษาและชุมชน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 51)

คาใชจายโครงการพัฒนาหองสมุดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

คาใชจายโครงการพัฒนาหองสมุดศูนยพัฒนาเด็ก ตั้งไว 10,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจาย
โครงการพัฒนาหองสมุดศูนยพัฒนาเด็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 51)

คาใชจายโครงการอบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

คาใชจายโครงการอบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
ทองถิ่น ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอบรมประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาสังกัดทองถิ่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 51)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 51)
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คาใชจายสําหรับจัดกิจกรรม/โครงการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

คาใชจายสําหรับจัดกิจกรรม/โครงการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้ง
ไว 30,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับจัด
กิจกรรม/โครงการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 51)

คาเวชภัณฑยา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3,000 บาท

คาเวชภัณฑยา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 3,000 บาท เพื่อจายเป็น
คาเวชภัณฑยา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 51)

โครงการคายภาษา วิทย-คณิตย สูอาเซียน จํานวน 20,000 บาท

โครงการคายภาษา วิทย - คณิตย สูอาเซียน ตั้งไว 20,000
 บาท เพื่อจายเป็นคา
โครงการคายภาษา วิทย - คณิตย สูอาเซียน ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 51)

สงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

คาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ตั้ง
ไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 51)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 220,000 บาท

1. คาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน ตั้งไว 200,000 บาท เพื่อใช
เป็นคาทาสีอาคารเรียนและป้ายโลหะชื่อโรงเรียนองคการบริหาร
สวนตําบลโคกสะอาด (ใชเงินรายได อบต.โคกสะอาด)
2. คาซอมแซมบํารุงทรัพยสิน และวัสดุการศึกษา จํานวน 20,000
  บาท
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ค่าวัสดุ รวม 1,448,592 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 8,000 บาท

ประเภทคาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 8,000 บาท เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่ง
ของเครื่องใชสํานักงาน เชน กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ ในสวนการ
ศึกษา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,335,592 บาท

1. คาวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบัวสะอาดสงเสริมตั้งจากเงิน
สนับสนุนอาหารเสริมนม  (60 x 260 x 7.37) ตั้งไว 114,972
บาท (หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3924เรื่องซักซอมงบฯ 65)
2. คาวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ตั้งจาก
เงินสนับสนุนอาหารเสริมนม (120 x 260 x 7.37) ตั้งไว 229,944
 บาท (หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3924เรื่องซักซอมงบฯ 65) 
3. คาวัสดุอาหารเสริม (นม)โรงเรียนหนองเม็กวิทยาตั้งจากเงิน
สนับสนุนอาหารเสริมนม (70 x 260 x 7.37) ตั้งไว 134,134
บาท (หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3924เรื่องซักซอมงบฯ 65)
4. คาวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนนอยดอนขาประชา
สามัคคี ตั้งจากเงินสนับสนุนอาหารเสริมนม (75 x 260 x 7.37
) ตั้งไว 143,715บาท (หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3924เรื่องซักซอม
งบฯ 65)
5. คาวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนโนนชัยประชาสรรคตั้งจาก
เงินสนับสนุนอาหารเสริมนม (55 x 260 x 7.37) ตั้งไว 105,391
 บาท (หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3924เรื่องซักซอมงบฯ 65) 
6. คาวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.โคก
สะอาด (100 x 260 x 7.37)  ตั้งไว 191,620บาท (หนังสือ ที่ มท
 0816.2/ว3924เรื่องซักซอมงบฯ 65)
  - ตั้งจากงบประมาณ อบต.อาหารเสริมนม (50 x 260 x 7.37
) ตั้งไว 95,810 บาท(เด็กต่ํากวา 2 ขวบ)   
7. คาวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอบต.โคกสะอาด  ตั้งจากเงิน
สนับสนุนอาหารเสริมนม (167 x 260 x 7.37) ตั้งไว 320,006
 (หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3924เรื่องซักซอมงบฯ 65)
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

คาจัดซื้อทรายสนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้ง
ไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อทรายสนามเด็กเลนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59) 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 59)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นจํานวน 50,000   บาทตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ ตั้ง
ไว 5,000 บาท เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 77)
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งบลงทุน รวม 348,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 98,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเอกสาร จํานวน 20,000 บาท

ประเภทคาจัดซื้อตูเอกสาร ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัด
ซื้อตูเอกสาร ชนิดบานเลื่อน จํานวน 4 ตูๆ ละ 5,000 บาท เพื่อใช
ในกอง จํานวน 2 ตู โรงเรียน อบต. จํานวน 2 ตู ทั้งนี้การดําเนิน
การจัดหาตองเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑหรือคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 59)

ครุภัณฑการศึกษา

กระดานไวทบอรด ขนาด40X60 ซ.ม จํานวน 12,000 บาท

ประเภทคาจัดซื้อกระดานไวทบอรด ตั้งไว 12,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาจัดซื้อกระดานไวทบอรด ขนาด 40 X 60 ซ.ม
.จํานวน 8 แผนๆ ละ 1,500 บาท สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียน อบต.โคกสะอาด ทั้งนี้การดําเนินการจัดหาตองเป็นไป
ตามมาตรฐานครุภัณฑหรือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)

ครุภัณฑงานบานงานครัว

กระติกน้ํารอน 2.5 ลิตร จํานวน 1,500 บาท

ประเภทคาจัดซื้อกระติกน้ํารอน 2.5 ลิตร ตั้งไว 1,500 บาท เพื่อ
จายเป็นคาจัดซื้อกระติกน้ํารอน 2.5 ลิตร เพื่อใชในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ทั้งนี้การดําเนินการจัดหาตองเป็นไปตามคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 59)
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ครุภัณฑถังขยะพรอมชั้นเหล็กวางถังขยะ จํานวน 6,900 บาท

ประเภทคาจัดซื้อครุภัณฑถังขยะพรอมชั้นเหล็กวางถังขยะ ตั้ง
ไว 6,900 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑถังขยะพรอมชั้น
เหล็กวางถังขยะ ขนาด 60 ลิตร สําหรับถังขยะ 3 ใบ / ถังขยะ
ขนาด 42.5 x 129.5 x 64 cm / 3 สี เขียว,เหลือง,แดง / สกรีน
ดานหนาตัวถังขยะ เพื่อใชในงานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 1 ชุด ทั้งนี้การดําเนินการจัดหาตองเป็นไปตามคณะ
กรรมการกําหนดราคากลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 59)

เครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 16,000 บาท

ประเภทคาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น ตั้งไว 16,000 บาท เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 4,000 บาท เพื่อ
ใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 เครื่อง โรงเรียน อบต
. จํานวน 2 เครื่อง ทั้งนี้การดําเนินการจัดหาตองเป็นไปตามคณะ
กรรมการกําหนดราคากลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 59)

ชั้นวางรองเทา  4  ชั้น จํานวน 18,000 บาท

ประเภทคาจัดซื้อชั้นวางรองเทา 4 ชั้น ตั้งไว 18,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาจัดซื้อชั้นวางรองเทา 4 ชั้น จํานวน 9 อัน เพื่อใชใน
งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้การดําเนินการจัดหาตองเป็นไปตาม
คณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 59)

ราวตากผาอลูมิเนียม 2 ชั้น รุน 8 เสน ราวสนามขนาด 1.50 ม. จํานวน 3,000 บาท

ประเภทคาจัดซื้อราวตากผาอลูมิเนียม 2 ชั้น ตั้ง
ไว 3,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อราวตากผาอลูมิ
เนียม 2 ชั้น รุน 8 เสน ราวสนามขนาด 1.50 ม
. จํานวน 2 ชิ้น เพื่อใชในงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้การดําเนิน
การจัดหาตองเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

ครุภัณฑคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่2(จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

ประเภทคาจัดซื้อคอมพิวเตอร ตั้งไว 17,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
จัดซื้อคอมพิวเตอรตั้งโตะพรอมอุปกรณ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 ชุด ทั้ง
นี้การดําเนินการจัดหาตองเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคา
กลางกําหนดและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)

ครุภัณฑเครื่องพิมพชนิด MultiFunction เลเซอร / LED สี จํานวน 4,300 บาท

ประเภทคาครุภัณฑเครื่องพิมพชนิด Multi Function เลเซอรหรือ
ชนิด LED สี ตั้งไว 4,300 บาท เพื่อจายเป็นคาครุภัณฑเครื่อง
พิมพชนิด Multi Function เลเซอรหรือชนิด LED สี จํานวน 1
 ชุด ทั้งนี้การดําเนินการจัดหาตองเป็นไปตามคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางกําหนดและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 250,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบโรงเรียน  อบต.โคกสะอาด จํานวน 250,000 บาท

ประเภทคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบโรงเรียน  อบต
.โคกสะอาด ตั้งไว 250,000 บาท เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบโรงเรียน  อบต.โคกสะอาด หนา 15
 เมตร กวาง 4 เมตร ยาว 130 เมตร ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ผิว
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 520 ตารางเมตร ตามแบบและ
รายการของ อบต.โคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 68)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,596,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,596,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา จํานวน 504,000 บาท

อุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียน ตั้งไว 504,000 บาท เพื่อจาย
เป็นเงินอุดหนุนคาอาหาร
กลางวันนักเรียนโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา (120 คน x 200
 วัน x 21 บาท) (หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3924เรื่องซักซอม
งบฯ 65) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

อุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนนอยดอนขาประชา
สามัคคี

จํานวน 315,000 บาท

อุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียน ตั้งไว 315,000 บาท เพื่อจาย
เป็นเงินอุดหนุนคาอาหาร
กลางวันนักเรียนโรงเรียนนอยดอนขาประชาสามัคคี (75
 คน x 200 วัน x 21 บาท) (หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3924เรื่อง
ซักซอมงบฯ 65) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

อุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนโนนชัยประชาสรรค จํานวน 231,000 บาท

อุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียน ตั้งไว 231,000 บาท เพื่อจาย
เป็นเงินอุดหนุนคาอาหาร
กลางวันนักเรียนโรงเรียนโนนชัยประชาสรรค (55 คน x 200
 วัน x 21 บาท) (หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3924เรื่องซักซอม
งบฯ 65) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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อุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบัวสะอาดสงเสริม จํานวน 252,000 บาท

อุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียน ตั้งไว 252,000 บาท เพื่อจาย
เป็นเงินอุดหนุนคาอาหาร
กลางวันนักเรียนโรงเรียนบัวสะอาดสงเสริม (60 คน x 200
 วัน x 21 บาท) (หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3924เรื่องซักซอม
งบฯ 65) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

อุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนหนองเม็กวิทยา จํานวน 294,000 บาท

อุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียน ตั้งไว 294,000 บาท เพื่อจาย
เป็นเงินอุดหนุนคาอาหาร
กลางวันนักเรียนโรงเรียนหนองเม็กวิทยา (70 คน x 200 วัน x 21
 บาท) (หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3924เรื่องซักซอมงบฯ 65) ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 12,277,076 บาท
งบบุคลากร รวม 10,762,496 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 10,762,496 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,742,520 บาท

1. เงินเดือนผูบริหารสถานศึกษา ตั้งไว 386,880 บาท เพื่อจาย
เป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูอํานวยการ
โรงเรียน อบต.โคกสะอาด จํานวน 1 อัตราๆ ละ 32,240
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายไดสําหรับการ
จัดการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 60)
2. เงินเดือนพนักงานครู ตั้งไว 5,087,020 บาทเพื่อจายเป็นเงิน
เดือนใหแกพนักงานสวนตําบล
ตําแหนง พนักงานครูโรงเรียนอบต.โคกสะอาด จํานวน 14
 อัตราๆ ละ 423,918 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายไดสําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
3. เงินเดือนพนักงานครู ตั้งไว 268,620 บาทเพื่อจายเป็นเงิน
เดือนใหแกพนักงานสวนตําบล
ตําแหนง พนักงานครูศพด.อบต.โคกสะอาด จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 22,385 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายไดสําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 856,800 บาท

เงินวิทยฐานะ ตั้งไว 856,800 บาท สําหรับจายเป็นเงิน
วิทยฐานะ ใหแกครูวิทยฐานะ
ชํานาญการจํานวน 6 อัตรา ชํานาญการพิเศษ จํานวน 9 อัตรา ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3,556,656 บาท

1. เงินเดือนพนักงานจาง ตั้งไว 159,396 บาท สําหรับจายเป็นคา
ตอบแทนใหแก พนักงานจาง
ตําแหนง ผูชวยจาหนาที่การเงินและบัญชี จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 13,283 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายไดสําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
2. เงินเดือนพนักงานจาง ตั้งไว 156,996 บาท สําหรับจายเป็นคา
ตอบแทนใหแก พนักงานจาง
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 13,083
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายไดสําหรับการ
จัดการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 60)
3. เงินเดือนพนักงานจาง ตั้งไว 3,132,264 บาท สําหรับจายเป็น
คาจางพนักงานจาง 
ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก สังกัดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โคกสะอาด และสังกัดโรงเรียนอนุบาล อบต.โคก
สะอาด จํานวน 14 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
สําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)/จัดสรรจากกรมฯ 1,915,200
 บาท อบต.จายสมทบ 940,320 บาท 
4. เงินเดือนพนักงานจาง ตั้งไว 108,000 บาท สําหรับจายเป็นคา
ตอบแทนใหแก พนักงานจาง
ตําแหนง นักการภารโรง จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,000
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายไดสําหรับการ
จัดการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 60)

วันที่พิมพ : 29/9/2564  10:17:13 หนา : 48/81



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 51,720 บาท

1. เงินเพิ่มคาครองชีพ ตั้งไว 7,620 บาท สําหรับจายเป็นเงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราวแก
พนักงานจางตําแหนง ผูชวยจาหนาที่การเงินและบัญชี จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 635 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุราย
ไดสําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
2. เงินเพิ่มคาครองชีพ ตั้งไว 9,900 บาท สําหรับจายเป็นเงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราวแก
พนักงานจางตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 825 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
สําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
3. เงินเพิ่มคาครองชีพ ตั้งไว 12,000 บาท สําหรับจายเป็นเงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราวแก
พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง นักการภารโรง จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 1,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินราย
ไดสําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
4. เงินเพิ่มคาครองชีพ ตั้งไว 22,200 บาท สําหรับจายเป็นเงินคา
ตอบแทนพิเศษพนักงานจางตามภารกิจตําแหนงผูดูแล
เด็ก จํานวน 2 อัตราๆ ละ 925 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจาย
จากเงินรายไดสําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

เงินอื่น ๆ จํานวน 554,800 บาท

เงินคาตอบแทนรายเดือนอันดับชํานาญการพิเศษ ตั้ง
ไว 554,800บาท เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนอันดับ
ชํานาญการพิเศษ  จํานวน  9 คน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
สําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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งบดําเนินงาน รวม 1,405,080 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 9,000 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 9,000บาท เพื่อจาย
เป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานครู โรงเรียน อบต
.โคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการจัดการ
ศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนา 60)

ค่าใช้สอย รวม 1,393,080 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวน 92,650 บาท

ประเภทคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตั้งไว 92,650
 บาท เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู
เรียน (หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3924เรื่องซักซอมงบฯ 65) ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 46)

คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 57,900 บาท

ประเภทคาเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว 57,900 บาท เพื่อจายเป็น
คาเครื่องแบบนักเรียน (หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3924เรื่องซัก
ซอมงบฯ 65) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการจัดการ
ศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนา 46)

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 309,900 บาท

ประเภทคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้ง
ไว 309,900 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) (หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3924เรื่องซักซอมงบฯ 65) ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 46)
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คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท

ประเภทคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้ง
ไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปรับปรุงหลัก
สูตรสถานศึกษา (หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3924เรื่องซักซอม
งบฯ 65) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการจัดการ
ศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนา 46)

คาใชจายในการรณรงคป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 15,000 บาท

ประเภทคาใชจายในการรณรงคป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา ตั้งไว 15,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรณรงค
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว
3924เรื่องซักซอมงบฯ 65) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับ
การจัดการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 46)

คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท

ประเภทคาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน ตั้งไว 16,800 บาท เพื่อ
จายเป็นคาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL 9,600 
บาท และระบบ wifi 7,200 บาท (หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว
3924เรื่องซักซอมงบฯ 65) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับ
การจัดการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 46)

คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 20,000 บาท

ประเภทคาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน ตั้ง
ไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาคาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน (หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3924เรื่องซักซอมงบฯ 65) ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 46)

คาหนังสือเรียน จํานวน 101,330 บาท

ประเภทคาหนังสือนักเรียน ตั้งไว 101,330 บาท เพื่อจายเป็นคา
หนังสือนักเรียน (หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3924เรื่องซักซอม
งบฯ 65) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการจัดการ
ศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนา 46)

วันที่พิมพ : 29/9/2564  10:17:13 หนา : 51/81



คาอาหารกลางวันนักเรียน จํานวน 701,400 บาท

ประเภทคาอาหารกลางวันนักเรียน ตั้งไว 701,400 บาท เพื่อจาย
เป็นคาอาหารกลางวันนักเรียน 167 คน x 21 บาท x 200 
วัน (หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3924เรื่องซักซอมงบฯ 65) ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 46)  

คาอุปกรณการเรียน จํานวน 58,100 บาท

ประเภทคาอุปกรณการเรียน ตั้งไว 58,100 บาท เพื่อจายเป็นคา
อุปกรณการเรียน (หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3924เรื่องซักซอม
งบฯ 65) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการจัดการ
ศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนา 46)  

ค่าวัสดุ รวม 3,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 3,000 บาท

ประเภทคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้ง
ไว 3,000 บาท เพื่อจายเป็นคาเวชภัณฑยา ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 51)

งบลงทุน รวม 109,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 109,500 บาท
ครุภัณฑการศึกษา

โตะ-เกาอี้นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับปฐมวัย จํานวน 75,000 บาท

ประเภทคาจัดซื้อโตะ - เกาอี้ นักเรียนระดับประถมศึกษาและ
ระดับปฐมวัย ตั้งไว 75,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
โตะ - เกาอี้ นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับปฐมวัย ระดับ
ประถมศึกษาจํานวน 20 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท เป็น
เงิน 30,000  บาท ระดับ
ปฐมวัย จํานวน 30  ชุดๆ ละ 1,500 บาท เป็น
เงิน 45,000 บาท ทั้งนี้การดําเนินการจัดหาตองเป็นไปตามคณะ
กรรมการกําหนดราคากลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 48)
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

เกาอี้พลาสติกพลาสติกเกรดเอ ขนาด48x51x81 เซนติเมตร จํานวน 26,000 บาท

ประเภทคาจัดซื้อเกาอี้พลาสติกพลาสติกเกรดเอ ตั้ง
ไว 26,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้พลาสติกพลาสติก
เกรดเอ ขนาด 48x51x81 เซนติเมตร เพื่อใชในโรงเรียน อบต
.โคกสะอาดทั้งนี้การดําเนินการจัดหาตองเป็นไปตามคณะ
กรรมการกําหนดราคากลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 48)

วัสดุแกวน้ําขนาดแกว ความจุของแกว 10 ออนซ จํานวน 3,000 บาท

ประเภทคาจัดซื้อวัสดุแกวน้ําขนาดแกว ความจุของ
แกว 10 ออนซ ตั้งไว 3,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุแกว
น้ําขนาดแกว ความจุของ
แกว 10 ออนซ จํานวน 150 ใบๆ ละ 20 บาท เพื่อใชในงาน
โรงเรียน อบต.โคกสะอาดทั้งนี้การดําเนินการจัดหาตองเป็นไป
ตามคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 48)

วัสดุชุดเบรกเมลามีน 2 ชอง จํานวน 5,500 บาท

ประเภทคาจัดซื้อวัสดุชุดเบรกเมลามีน 2 ชอง ตั้ง
ไว 5,500 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุชุดเบรกเมลา
มีน 2 ชอง ขนาดถาด กวางไมต่ํากวา 15 เซนติเมตร ความยาวไม
ต่ํากวา 24 เซนติเมตร / แกวกาแฟ มีความ
สูง 2.5 นิ้ว กวาง 3 นิ้ว ราคาชุดละ 110 บาท จํานวน 50 ชุด เพื่อ
ใชในงานโรงเรียน อบต.โคกสะอาด ทั้งนี้การดําเนินการจัดหาตอง
เป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนด ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 48)

วันที่พิมพ : 29/9/2564  10:17:13 หนา : 53/81



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 507,300 บาท

งบบุคลากร รวม 199,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 199,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 199,200 บาท

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 199,200 บาท เพื่อจายเป็น
เงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการ
สุขาภิบาล ปฏิบัติ
การ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 16,600 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

งบดําเนินงาน รวม 14,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้ง
ไว 1,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการใหแกเจาหนาที่ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

ค่าใช้สอย รวม 13,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและประชาสัมพันธ จํานวน 3,000 บาท

ประเภทคาโฆษณาและประชาสัมพันธ ตั้งไว 3,000บาท เพื่อจาย
เป็นคาโฆษณาและประชาสัมพันธ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนาที่ 60)

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้ง
ไว 5,000 บาท เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาเดินทางไปราชการ ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
เดินทางไปราชการแกพนักงาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนาที่ 60)

งบลงทุน รวม 24,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน 2 บาน จํานวน 4,500 บาท

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน 2 บาน ตั้ง
ไว 4,500 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร ชนิดบาน
เลื่อน 2 บาน จํานวน 1 ชุด ทั้งนี้การดําเนินการจัดหาตองเป็นไป
ตามคณะกรรมการกําหนดราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 59)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาเครื่องพิมพ เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ เลเซอร หรือ LED ขาวดํา ตั้ง
ไว 2,600 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่อง
พิมพ เลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 1 ชุด ทั้ง
นี้การดําเนินการจัดหาตองเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนาที่ 59)

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร ตั้งไว 17,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
คอมพิวเตอรตั้งโตะพรอมอุปกรณ (ขอ 6) จํานวน 1 ชุด ทั้งนี้การ
ดําเนินการจัดหาตองเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนาที่ 59)
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งบเงินอุดหนุน รวม 270,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 270,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น( สถานที่กลาง) องคการบริหารสวนตําบลเหลา
กลาง อําเภอฆองชัย  จังหวัดกาฬสินธุ

จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุน โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น( สถานที่กลาง) องคการบริหาร
สวนตําบลเหลากลาง อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ จํานวน 30,000  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 240,000 บาท

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข ตั้งไว 240,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบานตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,014,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,014,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ตั้ง
ไว 120,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)
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ค่าใช้สอย รวม 794,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการงานระบบการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 504,000 บาท

คาจางเหมาบริการงานระบบการแพทยฉุกเฉิน ตั้ง
ไว 504,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการงานระบบการ
แพทยฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด จํานวน 6 อัตราๆ ละ 7,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้
งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายตามโครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตวตําบลโคกสะอาด จํานวน 30,000 บาท

ประเภทคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตวตําบลโคก
สะอาด ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึก
อบรมอาสาปศุสัตวตําบลโคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนาที่ 60)

คาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จํานวน 60,000 บาท

ประเภทคาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย ตั้ง
ไว 60,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

คาใชจายในการป้องกันโรคและควบคุมโรคติดตอ (โควิด - 19) จํานวน 200,000 บาท

ประเภทคาใชจายในการป้องกันโรคและควบคุมโรคติดตอ (โค
วิด - 19) ตั้งไว 200,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในการ
ป้องกันโรคและควบคุมโรคติดตอ (โควิด - 19) ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนาที่ 64)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 90,000 บาท

ประเภทคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้ง
ไว 90,000 บาท เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยน
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 64)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,223,468 บาท

งบบุคลากร รวม 1,754,568 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,754,568 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,007,880 บาท

1. เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 379,920 บาท เพื่อจายเป็น
เงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผูอํานวยการกอง
ชาง จํานวน 1 อัตราๆ ละ 31,660 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)
2. เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 286,800 บาท เพื่อจายเป็น
เงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นายชาง
ไฟฟ้า จํานวน 1 อัตราๆ ละ 23,900 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)
3. เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 341,160 บาท เพื่อจายเป็น
เงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นายชาง
โยธา จํานวน 1 อัตราๆ ละ 28,430 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินประจํา
ตําแหนงแก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผูอํานวยการกอง
ชาง จํานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 632,688 บาท

1. คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 158,904 บาท เพื่อจายเป็นคา
ตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟ้า จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 13,242 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนาที่ 60)
2. คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 160,752 บาท เพื่อจายเป็นคา
ตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนง พนักงานขับรถยนต จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 13,392 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนาที่ 60)
3.คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 156,648 บาท เพื่อจายเป็นคา
ตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนง พนักงานสูบน้ํา จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 13,054 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนาที่ 60)
4. คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 156,384 บาท เพื่อจายเป็นคา
ตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่การ
ประปา จํานวน 1 อัตราๆ ละ 13,032 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

1. เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 24,000 บาท เพื่อจาย
เป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวย
ชางไฟฟ้า จํานวน 1 อัตราๆ ละ 2,000 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)
2. เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 48,000 บาท เพื่อจาย
เป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงาน
จาง ตําแหนง พนักงานทั่วไป จํานวน 2 อัตราๆ ละ 2,000
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

งบดําเนินงาน รวม 1,402,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 113,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายใหผูปฏิบัติ
ราชการใหแกองคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาดตามที่กฎหมาย
กําหนดไว ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้ง
ไว 5,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการใหแกเจาหนาที่ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

ประเภทคาเชาบานพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 48,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจาย
เป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

ค่าใช้สอย รวม 754,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการปฏิบัติงานคนงานทั่วไป จํานวน 84,000 บาท

คาจางเหมาบริการปฏิบัติงานคนงานทั่วไป ตั้ง
ไว 84,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการปฏิบัติงานคนงาน
ทั่วไป จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

คาจางเหมาลูกจางคนงานทั่วไป จํานวน 216,000 บาท

คาจางเหมาลูกจางคนงานทั่วไป ตั้งไว 216,000 บาท เพื่อจายเป็น
คาจางเหมาลูกจางคนงานทั่ว
ไป จํานวน 3 อัตราๆ ละ 6,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

คาจางเหมาลูกจางปฏิบัติงานธุรการ จํานวน 108,000 บาท

คาจางเหมาลูกจางปฏิบัติงานธุรการ ตั้งไว 108,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาจางเหมาลูกจางปฏิบัติงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

คาจางเหมาลูกจางปฏิบัติงานประจําโรงผลิตน้ําประปาหมู 4 จํานวน 84,000 บาท

คาจางเหมาลูกจางปฏิบัติงานประจําโรงผลิตน้ําประปาหมู 4 ตั้ง
ไว 84,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจางเหมาลูกจางปฏิบัติงานประจํา
โรงผลิตน้ําประปา
หมู 4 จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)
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คาจางเหมาลูกจางปฏิบัติงานประจําโรงผลิตน้ําประปาหมู 6 จํานวน 84,000 บาท

คาจางเหมาลูกจางปฏิบัติงานประจําโรงผลิตน้ําประปาหมู 6 ตั้ง
ไว 84,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจางเหมาลูกจางปฏิบัติงานประจํา
โรงผลิตน้ําประปา
หมู 6 จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

คาจางเหมาลูกจางปฏิบัติงานประจําสถานีสูบน้ําบานโนนชัย จํานวน 108,000 บาท

คาจางเหมาลูกจางปฏิบัติงานประจําสถานีสูบน้ําบานโนนชัย ตั้ง
ไว 108,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจางเหมาลูกจางปฏิบัติงาน
ประจําสถานีสูบน้ําบานโนน
ชัย จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

คาใชจายในการจัดทําผังเมือง จํานวน 10,000 บาท

คาใชจายในการจัดทําผังเมือง ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
ใชจายในการจัดทําผังเมืองรวม หรือจายตามโครงการ ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

คาใชจายในการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าประปา จํานวน 10,000 บาท

คาใชจายในการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําประปา ตั้ง
ไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในการตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ําประปา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนาที่ 60)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
บํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินภายในสวนโยธา ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

ค่าวัสดุ รวม 535,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
สิ่งของเครื่องใชสํานักงาน เชน กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 59)

วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

ประเภทคาวัสดุกอสราง ตั้งไว 150,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัด
ซื้อวัสดุกอสราง เชน อิฐ หิน ปูน ทราย ฯลฯ หรือใชจายตาม
โครงการตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 78)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 77)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
เครื่อง จารบี ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนาที่ 77)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 350,000 บาท

ประเภทคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้ง
ไว 350,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน สารสม คลอรีน ฯลฯ สําหรับผลิตน้ําประปา ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 77)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
วัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน จานบันทึกขอมูล หัวพิมพ แถบพิมพ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรกระดาษตอเนื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 59)

งบลงทุน รวม 66,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,900 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงมอเตอรไฟฟ้า 3 แรงมา 3 เฟส จํานวน 36,400 บาท

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงมอเตอรไฟฟ้า ตั้ง
ไว 36,400 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง
มอเตอรไฟฟ้า 3 แรงมา 3 เฟส
 จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 18,200 บาท ทั้งนี้การดําเนินการจัดหา
ตองเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคากลางและคุณลักษณ
พื้นฐานครุภัณฑที่กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนาที่ 78)

ครุภัณฑสํารวจ

คาจัดซื้อเทปวัดระยะ จํานวน 1,500 บาท

คาจัดซื้อเทปวัดระยะ ตั้งไว 1,500 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเทป
วัดระยะ ความยาว 50 เมตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนาที่ 59)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จํานวน 5,000 บาท

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง ทั้งนี้การ
ดําเนินการจัดหาตองเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
และคุณลักษณพื้นฐานครุภัณฑที่กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 59)
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ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อเครื่องจายคลอรีน จํานวน 24,000 บาท

คาจัดซื้อเครื่องจายคลอรีน ตั้งไว 24,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัด
ซื้อเครื่องจายคลอรีนในระบบ
ประปา จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท ทั้งนี้การดําเนินการ
จัดหาตองเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคากลางและคุณ
ลักษณพื้นฐานครุภัณฑที่กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนาที่ 78)

งานไฟฟ้าและประปา รวม 510,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายในการแกไขกระแสไฟฟ้าขัดของ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาใชจายในการแกไขกระแสไฟฟ้าขัดของ ตั้ง
ไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแกไขกระแสไฟฟ้า
ขัดของ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 76)

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

ประเภทคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟ บาลาสต หลอดไฟ ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 76)

วัสดุอื่น จํานวน 200,000 บาท

1. ประเภทคาวัสดุป้ายจราจร ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อป้ายหมูบานและป้ายบอกทางแตละหมูบานตลอดจนป้าย
บอกทางตางๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 76)
2. ประเภทคาวัสดุป้าย ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเป็นคาวัสดุ
ป้ายหมูบานและป้ายบอกทางแตละหมูบานตลอดจนป้ายบอกทาง
ตางๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 76)
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ จํานวน 100,000 บาท

ประเภทคาจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบติดบริเวณสี่แยกที่เกิด
อุบัติเหตุบอยตามมาตรฐานที่กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนาที่ 76)

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวักาฬสินธุ จํานวน 100,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเป็นคาเงิน
อุดหนุนไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ สาขาฆองชัย ในการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําหรือสายพาดดับไฟฟ้าถนนสาธารณะในเขต
ตําบลโคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนาที่ 78)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 408,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 408,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 388,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการคนงานเก็บขยะ จํานวน 140,000 บาท

ประเภทคาจางเหมาบริการคนงานเก็บขยะ ตั้ง
ไว 140,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการคนงานเก็บขยะ
ขององคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด จํานวน 2 อัตราๆ ละ 7,000 บาท/เดือน รวม 10 เดือน ตั้
งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)
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คาจางเหมาบริการคนงานขับรถยนตเก็บขยะ จํานวน 70,000 บาท

ประเภทคาจางเหมาบริการคนงานขับรถยนตเก็บขยะ ตั้ง
ไว 70,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการคนงานขับรถยนต
เก็บขยะขององคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,000 บาท/เดือน รวม 10 เดือน ตั้
งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

คาจางเหมาบริการคนงานประจําบอขยะ จํานวน 168,000 บาท

ประเภทคาจางเหมาบริการคนงานประจําบอขยะ ตั้ง
ไว 168,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการคนงานประจํา
บอขยะขององคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด จํานวน 2 อัตราๆ ละ 7,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้
งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาใชจายในการปรับปรุง/ปรับพื้นที่บอกําจัดขยะ ตั้ง
ไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปรับปรุง/ปรับพื้นที่
บอกําจัดขยะ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนาที่ 60)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 545,680 บาท

งบบุคลากร รวม 526,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 526,680 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 369,480 บาท

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 369,480 บาท เพื่อจายเป็น
เงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน
ชํานาญ
การ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 30,790 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 133,200 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 133,200 บาท เพื่อจายเป็นคาจาง
ลูกจางประจํา ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัฒนา
ชุมชน จํานวน 1 อัตราๆ ละ 11,100 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้
งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 24,000 บาท เพื่อจายเป็น
เงินเพิ่มคาครองชีพ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัฒนา
ชุมชน จํานวน 1 อัตราๆ ละ 2,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

งบดําเนินงาน รวม 19,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 7,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้ง
ไว 2,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการใหแกเจาหนาที่ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนาที่ 60)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจาย
เป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

ค่าใช้สอย รวม 12,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและประชาสัมพันธ จํานวน 2,000 บาท

ประเภทคาโฆษณาและประชาสัมพันธ ตั้งไว 2,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาโฆษณาและประชาสัมพันธ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้ง
ไว 5,000 บาท เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงาน
สรางความเขมแข็งของชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนาที่ 60)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาเดินทางไปราชการ ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการแกพนักงาน ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 134,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 74,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 74,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายตามโครงการฝึกอบรมกลุมอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

ประเภทคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมกลุมอาชีพ ตั้ง
ไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมกลุม
อาชีพ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงาน
สรางความเขมแข็งของชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนาที่ 60)

คาใชจายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาฝมือกลุมสตรี จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาฝมือกลุมสตรี ตั้ง
ไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรม
พัฒนาฝมือกลุมสตรี ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

คาใชจายตามโครงการเมืองนาอยูบานนามอง จํานวน 24,000 บาท

ประเภทคาใชจายตามโครงการเมืองนาอยูบานนามอง ตั้ง
ไว 24,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการเมืองนาอยู
บานนามอง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนาที่ 60)

คาใชจายตามโครงการเสริมสรางสุขภาพทางกายและจิตใจผูสูงวัย จํานวน 20,000 บาท

ประเภทคาใชจายตามโครงการเสริมสรางสุขภาพทางกายและจิต
ใจผูสูงวัย ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการ
เสริมสรางสุขภาพทางกายและจิตใจผูสูงวัย ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 12 หมูบาน จํานวน 60,000 บาท

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 12 หมูบาน ตั้ง
ไว 60,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู
บาน 12 หมูบาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏ
ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนาที่ 60)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 106,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 106,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 106,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชนประชาชน ตําบลโคก
สะอาด

จํานวน 50,000 บาท

คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน ตั้ง
ไว 50,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแขงขันกีฬา
เด็ก เยาวชน ประชาชน ประจําปหรือจายตามโครงการ ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

คาใชจายโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณกีฬาในชุมชน จํานวน 36,000 บาท

คาใชจายโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณกีฬาในชุมชน ตั้ง
ไว 36,000 บาท เพื่อจายเป็น คาใชจายโครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณกีฬาในชุมชน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฎในแผนงานการศึกษา ศสานาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ    
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คาใชจายโครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

คาใชจายโครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาสงนัก
กีฬาเขารวมแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษาสาศนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                           

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายโครงการงานประเพณีบุญคูณลาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการงานประเพณีบุญคูณลาน
ประจําป 2565

คาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายคาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา
คาใชจายโครงการหมูบานศีลหา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจาเป็นคาใชจายโครงการหมูบานศีลหา
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 397,752 บาท

งบบุคลากร รวม 397,752 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 397,752 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 373,752 บาท

1. คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 210,252 บาท เพื่อจายเป็นคา
ตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยชางโยธา จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 17,521 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)
2. คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 163,500 บาท เพื่อจายเป็นคา
ตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนง ชางกอสราง จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 13,625 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 24,000 บาท เพื่อจายเป็น
เงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยชางโยธา และชาง
กอ
สราง จํานวน 2 อัตราๆ ละ 1,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)
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งานก่อสร้าง รวม 2,040,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 840,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 840,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 840,000 บาท

1. ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 200,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมดินเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่
ตําบลโคกสะอาด ทั้ง 12 หมูบาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 68)
2. ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 200,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมถนนคอนกรีตและถนนลาด
ยางในเขตพื้นที่ตําบลโคกสะอาด ทั้ง 12 หมูบาน ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 68)
3. ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 200,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมสถานีสูบน้ําและคลองสงน้ํา
พลังงานไฟฟ้าในเขตพื้นที่ตําบลโคกสะอาด ทั้ง 12 หมูบาน ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนาที่ 68)
4. ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 240,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรใน
เขตพื้นที่ตําบลโคกสะอาด ทั้ง 12 หมูบาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 68)
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งบลงทุน รวม 1,200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,200,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร ยาว 49 เมตร ไมมีไหล
ทาง หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 196 ตาราง
เมตร ตามแบบและรายการขององคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฎในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายในหมูบาน หมู
ที่ 9 หนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร ยาว 49 เมตร ไหล
ทาง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
กวา 245 ตารางเมตร ตามแบบและรายการขององคการบริหาร
สวนตําบลโคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวจราจร หมูที่ 1 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อกอสรางถนนโดยเสริมผิวจราจร สายทาง ภายในหมูบาน หมู
ที่ 1 คอนกรีตเสริมเหล็กทับแนวถนน
เดิม หนา 0.15 เมตร กวาง 2.00 เมตร ยาว 88 เมตร ไมมีไหล
ทาง หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 176 ตาราง
เมตร งาน ลูกรังปรับสภาพขอบทาง 4 ลบ.ม. งาน วาง
ทอ 2 จุด ขนาด 30 ซม. จุดละ 4 ทอน ตามแบบและรายการของ
องคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวจราจร หมูที่ 10 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อกอสรางถนนโดยเสริมผิวจราจร สายทางภายในหมูบาน หมู
ที่ 10 คอนกรีตเสริมเหล็กทับแนวถนน
เดิม หนา 0.10 เมตร กวาง 4.00 เมตร ยาว 65 เมตร ไมมีไหล
ทาง หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 260 ตาราง
เมตร ตามแบบและรายการขององคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฎในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวจราจร หมูที่ 11 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อกอสรางถนนโดยเสริมผิวจราจร สายทางภายในหมูบาน หมู
ที่ 10 คอนกรีตเสริมเหล็กทับแนวถนน
เดิม หนา 0.10 เมตร กวาง 5.00 เมตร ยาว 52 เมตร ไหล
ทาง 0.5 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
กวา 260 ตารางเมตร ตามแบบและรายการขององคการบริหาร
สวนตําบลโคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวจราจร หมูที่ 2 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อกอสรางถนนโดยเสริมผิวจราจรสายทางภายในหมูบาน หมู
ที่ 2 คอนกรีตเสริมเหล็กทับแนวถนน
เดิม หนา 0.10 เมตร กวาง 4.00 เมตร ยาว 61 เมตร พรอมทอ
ระบายน้ําคอนกรีต ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.40 เมตร จํานวน 5 ทอน ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ผิว
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 244 ตารางเมตร ตามแบบและ
รายการขององคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวจราจร หมูที่ 3 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อกอสรางถนนโดยเสริมผิวจราจร สายทางภายในหมูบาน หมู
ที่ 3 คอนกรีตเสริมเหล็กทับแนวถนน
เดิม หนา 0.10 เมตร กวาง 5.00 เมตร ยาว 52 เมตร ไหล
ทาง 0.5 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
กวา 260 ตารางเมตร ตามแบบและรายการขององคการบริหาร
สวนตําบลโคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวจราจร หมูที่ 4 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อกอสรางถนนโดยเสริมผิวจราจรสายทาง ภายในหมูบาน หมู
ที่ 4 คอนกรีตเสริมเหล็กทับแนวถนน
เดิม หนา 0.10 เมตร กวาง 4.00 เมตร ยาว 65 เมตร ไมมีไหล
ทาง หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 260 ตาราง
เมตร ตามแบบและรายการขององคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวจราจร หมูที่ 5 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อกอสรางถนนโดยเสริมผิวจราจร สายทางภายในหมูบาน หมู
ที่ 5 คอนกรีตเสริมเหล็กทับแนวถนน
เดิม หนา 0.10 เมตร กวาง 5.00 เมตร ยาว 52 เมตร ไหล
ทาง 0.5 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
กวา 260 ตารางเมตร ตามแบบและรายการขององคการบริหาร
สวนตําบลโคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวจราจร หมูที่ 6 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อกอสรางถนนโดยเสริมผิวจราจร สายทางภายในหมูบาน หมู
ที่  6 คอนกรีตเสริมเหล็กทับแนวถนน
เดิม หนา 0.10 เมตร กวาง 4.00 เมตร ยาว 65 เมตร ไมมีไหล
ทาง หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 260 ตาราง
เมตร ตามแบบและรายการขององคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฎในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวจราจร หมูที่ 8 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อกอสรางถนนโดยเสริมผิวจราจรสายทางภายในหมูบาน หมู
ที่ 8 คอนกรีตเสริมเหล็กทับแนวถนน
เดิม หนา 0.10 เมตร กวาง 4.00 เมตร ยาว 65 เมตร ไมมีไหล
ทาง หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 260 ตาราง
เมตร ตามแบบและรายการขององคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฎในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ปรับปรุงซอมแซมถนนดิน  สายทาง ภายในหมูบาน หมูที่ 7 ( สาม
แยกเขาบานนายชาติชาย  วารีศรี)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนนดิน สายทาง ภายในหมูบาน หมู
ที่ 7 ( สามแยกเขาบานนายชาติชาย วารี
ศรี) กวาง 4.00 เมตร ยาว 430 เมตร ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ผิว
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 258 ลบ.ม. ตามแบบและรายการ
ขององคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปรับปรุงซอมแซมถนนดิน สายทาง ภายในหมูบาน หมูที่ 7 ( สาม
แยกนางประคอง  ทับทามาศ)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนนดิน สายทาง ภายในหมูบาน หมูที่ 7
 ( สามแยกเขาบานนายชาติชาย วารีศรี) กวาง 3.00
 เมตร ยาว 570 เมตร ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 256.50 ลบ.ม. ตามแบบและรายการของ
องคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 707,560 บาท

งบบุคลากร รวม 616,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 616,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 362,640 บาท

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 362,640 บาท เพื่อจายเป็น
เงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการเกษตร
ชํานาญ
การ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 30,220 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 253,920 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 253,920 บาท เพื่อจายเป็นคาจาง
ลูกจางประจํา ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการ
เกษตร จํานวน 1 อัตราๆ ละ 21,160 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั
 งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

งบดําเนินงาน รวม 91,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 54,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้ง
ไว 2,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการใหแกเจาหนาที่ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานการเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 48,000 บาท เพื่อจายเป็นคาเชา
บาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจาย
เป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

ค่าใช้สอย รวม 27,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและประชาสัมพันธ จํานวน 1,000 บาท

ประเภทคาโฆษณาและประชาสัมพันธ ตั้งไว 2,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาโฆษณาและประชาสัมพันธ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนาที่ 60)
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 3,000 บาท

ประเภทคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้ง
ไว 3,000 บาท เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายตามโครงการสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาใชจายตามโครงการสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง ตั้ง
ไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุน
เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนาที่ 62)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 3,000 บาท

ประเภทคาเดินทางไปราชการ ตั้งไว 3,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการแกพนักงาน ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)

คาใชจายในการฝึกอบรมจัดทําปุยอินทรีย จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาใชจายในการฝึกอบรมจัดทําปุยอินทรีย ตั้ง
ไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมจัดทําปุย
อินทรีย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานการเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 62)

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

ประเภทคาวัสดุการเกษตร ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
วัสดุการเกษตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 60)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายตามโครงการปลูกป่า จํานวน 40,000 บาท

ประเภทคาใชจายตามโครงการปลูกป่า ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาใชจายตามโครงการปลูกป่า ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนาที่ 62)

คาใชจายตามโครงการฝ่ายชะลอน้ําชั่วคราว จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาใชจายตามโครงการฝ่ายชะลอน้ําชั่วคราว ตั้ง
ไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝ่ายชะลอน้ํา
ชั่วคราว ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานการเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 81)

คาใชจายตามโครงการพัฒนาแหลงน้ํา จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาใชจายตามโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ตั้ง
ไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการพัฒนาแหลง
น้ํา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 82)

คาใชจายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาใชจายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช ตั้ง
ไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืช ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานการเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 62)

คาใชจายในการฝึกอบรมการอาสาสมัครรักษาโลก จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาใชจายในการฝึกอบรมการอาสาสมัครรักษาโลก ตั้ง
ไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมการอาสา
สมัครรักษาโลก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนาที่ 62)
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