
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด

อําเภอฆองชัย   จังหวัดกาฬสินธุ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,153,378 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 16,533,684 บาท
งบกลาง รวม 16,533,684 บาท

งบกลาง รวม 16,533,684 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 392,180 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) ตั้ง
ไว 392,180บาท เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให
แกพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลและถายโอน ใน
อัตรารอยละ 5 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 32)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,885,000 บาท

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตั้งไว 10,885,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุในตําบลโคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนา 45)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,781,000 บาท

เบี้ยยังชีพผูพิการหรือทุพลภาพ ตั้งไว 3,781,000 บาท เพื่อจาย
เป็นเงินเบี้ยยังชีพผูพิการ หรือทุพลภาพในตําบลโคกสะอาด ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 45)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 72,000 บาท

เบี้ยยังชีพผูป่วยโรคเอดส ตั้งไว 72,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินเบี้ย
ยังชีพเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูป่วยโรคเอดส ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 45)
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เงินสํารองจาย จํานวน 218,214 บาท

เงินสํารองจายกรณีฉุกเฉิน ตั้งไว 218,214 บาท เพื่อจายเป็นคาใช
จายในกรณีเรงดวนในหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด โดยเฉพาะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม
ทั้ง สงเคราะหผูประสบภัยและเรื่องอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ของ
คณะผูบริหาร หรือในกรณีไมมีงบประมาณตั้งจายไว ตามใน
ขอ 19 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 (แกไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2543) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 32)

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจําป จํานวน 15,000 บาท

(1) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจําป ตั้ง
ไว 15,000 บาท สําหรับจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ประจําป ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานงบกลาง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 41)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นตําบลโคกสะอาด จํานวน 177,240 บาท

(2) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นตําบลโคก
สะอาด ตั้งไว 177,240 บาท สําหรับจายเป็นเงินสมทบเขากอง
ทุน สงเสริมสุขภาพแหงชาติขององคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด ในอัตรารอยละ 40 ของวงเงินที่ไดรับจัดสรร ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 41)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 193,050 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานสวนทองถิ่น ตั้ง
ไว 193,050 บาท เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนกองทุนบําเหน็จ
บํานาญพนักงานสวนทองถิ่น (กบท.) ในอัตรารอยละ 1 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 33)

เงินชวยพิเศษ จํานวน 800,000 บาท

เงินสมทบคากระแสไฟฟ้า ตั้งไว 800,000 บาท เพื่อจายเป็นเงิน
สมทบคากระแสไฟฟ้าโครงการสูบนํ้าดวยพลังงานฟ้า ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 56)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,813,220 บาท

งบบุคลากร รวม 7,923,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

(1) เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด (210100
) ตั้งไว 244,800 บาท สําหรับจายเป็นเงินเดือนนายก จํานวน 1
 อัตราๆ เดือนละ 20,400 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(2) เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด (210100) ตั้งไว 269,280 บาท สําหรับจายเป็น คาตอบ
แทนตําแหนงรองนายก อบต. โคกสะอาด จํานวน 2
 อัตราๆ เดือนละ 11,220 บาทรวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

(1) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบลโคกสะอาด (210200) ตั้งไว 21,000 บาท สําหรับจายเป็น
คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก จํานวน 1 อัตราๆ เดือน
ละ 1,750 บาทรวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(2) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลโคกสะอาด (210200) ตั้งไว 21,120 บาท สําหรับจายเป็น
คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก 2 อัตราๆ เดือนละ 880
 บาท
รวม12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

(1) เงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด (210300) ตั้งไว 21,000 บาท สําหรับจายเป็นคาตอบ
แทนพิเศษนายก อบต.โคกสะอาด จํานวน 1 อัตราๆ เดือน
ละ1,750 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(2) เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด (210300) ตั้งไว 21,120 บาท สําหรับจายเป็นคาตอบ
แทนพิเศษรองนายก อบต.โคกสะอาด จํานวน 2 อัตราๆ เดือน
ละ 880 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 60)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด (210400) ตั้งไว 86,400 บาท สําหรับจายเป็นคาตอบ
แทนเลขานุการนายก จํานวน 1 อัตราๆ เดือน
ละ 7,200 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,232,000 บาท

(1) เงินคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด ตั้งไว 134,640 บาท สําหรับเป็นคาตอบแทนประธาน
สภา เดือนละ 11,220 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(2) เงินคาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
โคกสะอาด ตั้งไว 110,160 บาท สําหรับจายเป็นคาตอบแทนรอง
ประธานสภา รวม 12 เดือน เดือนละ 9,180 บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา60)
(3) คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด ตั้งไว 86,400 บาท สําหรับจายเป็นคาตอบแทน
เลขานุการสภา เดือนละ7,200 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(4) คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด ตั้งไว 1,900,800 บาท สําหรับจายคาตอบแทนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด จํานวน 22
 คนๆ ละ 7,200 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,007,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,290,520 บาท

(1) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 608,040 บาท เพื่อจาย
เป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลโคกสะอาด จํานวน 1 อัตราๆ ละ 50,670
 บาท/เดือน รวม12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(2) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 448,920 บาท เพื่อจาย
เป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง รองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลโคกสะอาด จํานวน 1 อัตราๆ ละ 37,410
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
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งานบริหารทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(3) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 448,920 บาท เพื่อจาย
เป็นเงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง หัวหนาสํานัก
ปลัด จํานวน 1 อัตราๆ ละ 37,410 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(4) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 299,640 บาท สําหรับจาย
เป็นเงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักทรัพยากร
บุคคล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 24,970 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(5) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 245,280 บาท สําหรับจาย
เป็นเงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักจัดการงาน
ทั่วไป จํานวน 1 อัตราๆ ละ 20,440 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(6) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 416,160 บาท สําหรับจาย
เป็นเงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิเคราะห
นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตราๆ ละ 34,680
 บาท /เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(7) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 356,160 บาท สําหรับจาย
เป็นเงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นิติกร จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 29,680 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 60)
(8) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 190,080 บาท สําหรับจาย
เป็นเงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตราๆ ละ 15,840
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(9) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 198,840 บาท สําหรับจาย
เป็นเงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 16,570 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
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ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

(1) เงินประจําตําแหนง ตั้งไว 84,000 บาท เพื่อจายเป็นเงิน
ประจําตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,000 บาท/เดือน รวม12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(2) เงินประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000 บาท เพื่อจายเป็นเงิน
ประจําตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด จํานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาท/เดือน รวม12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(3) เงินประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000 บาท เพื่อจายเป็นเงิน
ประจําตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป (หัวหนาสํานัก
ปลัด) จํานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาท/เดือน รวม12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 275,760 บาท

คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 275,760 บาท เพื่อจายเป็นคาจาง
ลูกจางประจํา ตําแหนง นักจัดการงานทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตราๆ ละ 22,980 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,128,720 บาท
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คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 1,128,720 บาท เพื่อจายเป็นคา
จางลูกจางประจํา ตําแหนง ผช
.จพง.ธุรการ จํานวน 2 อัตราๆ ละ 26,000 บาท/เดือน รวม 12 เด
 ือน ตําแหนงผช.นัก
วิเคราะห จํานวน 1 อัตราๆ ละ15,060บาท/เดือน รวม 12 เดือน 
พนักงานขับรถยนต
จํานวน 1 อัตราๆ ละ9,000บาท/เดือน รวม 12 เดือน ภารโรง
จํานวน 1 อัตราๆ ละ9,000บาท/เดือน รวม 12 เดือน แม
บาน จํานวน 1 อัตราๆ ละ9,000บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ ตั้ง
ไว 60,000 บาท แยกเป็น เงินเพิ่มคาครองชีพ ตั้ง
ไว 60,000 บาท สําหรับจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให
แก ผช
.จพง.ธุรการ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 2,000บาท/เดือน รวม 12 เดือ
น พนักงานขับรถ
ยนต จํานวน 1 อัตราๆ ละ1,000บาท/เดือน รวม 12 เดือน ภารโ
รง จํานวน 1 อัตราๆ ละ1,000บาท/เดือน รวม 12 เดือน แม
บาน จํานวน 1 อัตราๆ ละ1,000บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

เงินอื่น ๆ จํานวน 84,000 บาท

เงินคาตอบแทนรายเดือน ตั้งไว 84,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินเงิน
คาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นัก
บริหาร อบต.ระดับกลาง เดือนละ 7,000 บาท รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

วันที่พิมพ : 5/10/2565  09:39:08 หนา : 8/74



งบดําเนินงาน รวม 2,807,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 644,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 320,000 บาท

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติหนาที่ในการเลือกตั้ง ตั้งไว 300,000
 บาท เพื่อจายคาตอบแทน
ผูปฏิบัติหนาที่ในการเลือกตั้ง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(2) คาตอบแทนสมนาคุณ ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบ
แทนสมนาคุณ
ผูชวยปฏิบัติราชการ เชน คณะกรรมการสอบสวน และคณะ
กรรมการอื่นฯ ซึ่งชวยปฏิบัติราชการในองคการบริหารสวนตําบล
โคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300
) ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกเจา
หนาที่ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

คาเชาบาน จํานวน 264,000 บาท

ประเภท คาเชาบานพนักงานสวนตําบล (310400) ตั้ง
ไว 264,000 บาท เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวน
ตําบลในสํานักปลัด ซึ่งมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้ง
ไว 50,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให
แก คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

ค่าใช้สอย รวม 1,111,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและประชาสัมพันธตางๆ จํานวน 20,000 บาท

(1) คาโฆษณาและประชาสัมพันธตางๆ ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาสิ่งพิมพป้ายอิงคเจ็ท สติกเกอรโฆษณา และประชา
สัมพันธตางๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 30,000 บาท

(2) คาเชาเครื่องถายเอกสาร ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
เชาเครื่องถายเอกสารขององคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด ในการบริการประชาชนและประชาสัมพันธหนวยงาน ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

คาตอโดเมนเว็บไซด อบต.โคกสะอาด จํานวน 8,000 บาท

(3) คาตอโดเมนเว็บไซด อบต.โคกสะอาด ตั้งไว 8,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาตอโดเมนเว็บไซด
ขององคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด ในการประชาสัมพันธ
หนวยงาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

คาธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน จํานวน 30,000 บาท

(4) คาธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายคา
ธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินขององคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด ในการประชาสัมพันธหนวยงาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 100,000 บาท

(5) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้ง
ไว 100,000 บาท เพื่อจายคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด ในการประชา
สัมพันธหนวยงาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 60)

คาบริการสัญญาณดาวเทียมระบบติดตามรถบรรทุก(GPS) จํานวน 3,500 บาท

(6) คาบริการสัญญาณดาวเทียมระบบติดตามรถบรรทุก (GPS) ตั้ง
ไว 3,500 บาท
เพื่อจายคาบริการสัญญาณดาวเทียมระบบติดตามรถ
บรรทุก (GPS) ขององคการบริหารสวนตําบลโคก ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

จางเหมาบริการบันทึกขอมูล จํานวน 108,000 บาท

(7) คาจางเหมาบริการบันทึกขอมูล ตั้งไว 108,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาจางเหมาบริการบันทึกขอมูลขององคการบริหารสวนตําบล
โคก
สะอาด จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้
งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

จางเหมาบริการบุคคล (งานตกแตงสวน) จํานวน 84,000 บาท

(8) คาจางเหมาบริการบุคคล (งานตกแตงสวน) ตั้ง
ไว 84,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคล (งาน
ตกแตงสวน) ขององคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด จํานวน 2 อัตราๆ ละ 7,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้
งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

(1) คารับรอง ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคารับรองในการ
ตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (ปรากฏในแผนแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(2) คารับรอง ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคารับรองในการ
ประชุมสภาทองถิ่นคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเกี่ยวกับงานรัฐพิธี หรือวันสําคัญตางๆ จํานวน 50,000 บาท

(1) คาใชจายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีหรือวันสําคัญตางๆ ตั้งไว 50,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับงานรัฐพิธี หรือวันสําคัญ
ตางๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)

คาใชจายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพฯ และศึกษาดูงาน 
สมาชิก/ผูบริหาร/ผูนําชุมชน/พนักงานสวนตําบล/พนักงานจางตาม
ภารกิจ/ลูกจางองคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด

จํานวน 300,000 บาท

(2) คาใชจายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพฯ และศึกษาดู
งาน สมาชิก/ผูบริหาร/ผูนําชุมชน/พนักงานสวนตําบล/พนักงาน
จางตามภารกิจ/ลูกจางองคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด ตั้ง
ไว 300,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพฯ และศึกษาดูงาน สมาชิก/ผูบริหาร/ผูนํา
ชุมชน/พนักงานสวนตําบล/พนักงานจางตามภารกิจ/ลูกจาง
องคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

(3) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้ง
ไว 80,000 บาท สําหรับจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบลคณะผูบริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานจาง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด(กรณีอื่นๆ)

จํานวน 200,000 บาท

(4) คาใชจายในการเลือกตั้ง ตั้งไว 200,000 บาท สําหรับจายเป็น
คาใชจายเลือกในการตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

โครงการกิจกรรม 5 ส รวมใจโคกสะอาดกาวหนา จํานวน 2,000 บาท

(5)   โครงการกิจกรรม 5 ส. รวมใจโคกสะอาดกาวหนา ตั้ง
ไว 2,000 บาท สําหรับจายเป็นคาใชจายโครงการกิจกรรม 5 ส
. รวมใจโคกสะอาดกาวหนา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 60)

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 6,000 บาท

(6)  โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ตั้งไว 6,000 บาท สําหรับ
จายเป็นคาใชจายโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม (320400) ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ และคาบํารุงรักษาซอม
แซมทรัพยสินอื่นๆ เชน เครื่องพิมพดีด กลอง CCTV เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร รถยนต เครื่องสูบนํ้า เตนท ตลอดจน
อาคารสํานักงาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนแผนพัฒนาทองถิ่น
หนา 59)
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ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

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

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 130,000 บาท

ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง (330700) ตั้ง
ไว 130,000 บาท เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 77)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (330800) ตั้ง
ไว 100,000 บาท เพื่อจายเป็นคานํ้ามันเชื้อเพลิง ทั้งนํ้ามัน
เบนซิน และดีเซล ในการปฏิบัติหนาที่ทางราชการ เชน นํ้ามันรถ
ยนต นํ้ามันรถจักรยานยนต เครื่องตัดหญา ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 77)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (331100) ตั้ง
ไว 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 762,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 720,000 บาท

คาไฟฟ้า ตั้งไว 720,000 บาท เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าอาคารที่ทํา
การอบต.โคกสะอาดและอื่นๆ ในความดูและขององคการบริหาร
สวนตําบลโคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 78)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

ประเภทโทรศัพท (340300) ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
โทรศัพทที่ใชภายในอาคารที่ทําการ อบต.โคกสะอาด ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 78)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

ประเภทคาไปรษณีย (340400) ตั้งไว 2,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
ไปรษณียโทรเลข โทรสาร คาซื้อดวงตรา ไปรษณียอากร ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

คาเชาบริการอินเตอรเน็ต ตั้งไว 35,000 บาท เพื่อจายเป็นคาเชา
บริการอินเตอรเน็ต
ขององคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด ในการบริการประชาชน
และประชาสัมพันธหนวยงาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 65)

งบลงทุน รวม 72,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสาร จํานวน 10,000 บาท

(1) คาจัดซื้อตูเอกสาร ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู
เอกสาร จํานวน 2 ชุด
ชุดละ 5,000 บาท ทั้งนี้การดําเนินการจัดหาตองเป็นไปตามคณะ
กรรมการกําหนดราคากลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 59)

วันที่พิมพ : 5/10/2565  09:39:08 หนา : 15/74



โตะเกาอี้ทํางานพนักงานสวนตําบล จํานวน 15,000 บาท

(2) คาจัดซื้อโตะเกาอี้ทํางานพนักงานสวนตําบลคาโตะทํางาน
พรอมเกาอี้ ตั้งไว 15,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะเกาอี้ทํา
งานพนักงานสวนตําบลคาโตะทํางานพรอม
เกาอี้ จํานวน 3 ชุด ชุดละ 5,000 บาท ทั้งนี้การดําเนินการจัดหา
ตองเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนด ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอรตั้งโตะ จํานวน 22,000 บาท

(1) คาจัดซื้อคอมพิวเตอร ตั้งไว 22,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัด
ซื้อคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ทั้งนี้การ
ดําเนินการจัดหาตองเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)

เครื่องพิมพ mulrifuntion ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED สี จํานวน 25,000 บาท

(2) คาจัดซื้อเครื่องพิมพ mulrifuntion ชนิดเลเซอรหรือ
ชนิด LED สี ตั้งไว 25,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ mulrifuntion ชนิดเลเซอรหรือ
ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ15,000 บาท คาจัดซื้อ
เครื่องพิมพ mulrifuntion ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED 
สี จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ10,000 บาททั้งนี้การดําเนินการจัด
หาตองเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุสวนราชการอําเภอฆองชัย จํานวน 10,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ อําเภอฆองชัย ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อ
จายเป็นเงินอุดหนุนใหแก
สวนราชการอําเภอฆองชัย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,034,560 บาท
งบบุคลากร รวม 2,156,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,156,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,588,920 บาท

(1) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 429,240 บาท เพื่อจายเป็นเงินเดือน
ใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง (นัก
บริหารงานคลัง) จํานวน 1 อัตราๆ ละ 35,770
บาท/เดือน รวม 12 เดือนตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(2) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 382,560 บาท สําหรับจายเป็นเงิน
เดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการการเงินและ
บัญชี จํานวน 1 อัตราๆ ละ 31,880 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
คลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(3) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 389,400 บาท สําหรับจายเป็นเงิน
เดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการ
พัสดุ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 32,450 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารคลัง (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(4) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 234,960 บาท เพื่อจายเป็นเงินเดือน
ใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 19,580 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 60)
(5) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 152,760 บาท สําหรับจายเป็นเงิน
เดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บราย
ได จํานวน 1 อัตราๆ ละ 12,730 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เงินเพิ่มคาครองชีพ ตั้งไว 24,000 บาท สําหรับจายเป็นเงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราวแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานจัด
เก็บราย
ได จํานวน 1 อัตราๆ ละ 2,000 บาท /เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000 บาท สําหรับจายเป็นเงิน
ประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผูอํานวยการ
กองคลัง (นักบริหารงาน
คลัง) จํานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน/เดือ
น ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
คลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 464,040 บาท

(1) เงินเดือนพนักงานจาง ตั้งไว 161,760 บาท สําหรับจายเป็นคา
ตอบแทนใหแกพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงิน
และบัญชี จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 13,480 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
คลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(2) เงินเดือนพนักงานจาง ตั้งไว 152,880 บาท สําหรับจายเป็นคา
ตอบแทนใหแกพนักงานจาง ตําแหนง พนักงานขับรถ จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 12,740 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 60)
(3) เงินเดือนพนักงานจาง ตั้งไว 149,400 บาท สําหรับจายเป็นคา
ตอบแทนใหแกพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่
พัสดุ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 12,450 บาท /เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
คลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 37,200 บาท

(1) เงินเพิ่มคาครองชีพ ตั้งไว 7,200 บาท สําหรับจายเป็นเงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจาง ตําแหนง ชวยเจาพนักงาน
การเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตราๆ ละ 600บาท /เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
คลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(2) เงินเพิ่มคาครองชีพ ตั้งไว 12,000 บาท สําหรับจายเป็นเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจาง ตําแหนง พนักงานขับ
รถ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,000บาท /เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง(ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(3) เงินเพิ่มคาครองชีพ ตั้งไว 18,000 บาท สําหรับจายเป็นเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่
พัสดุ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,500บาท /เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

งบดําเนินงาน รวม 806,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 297,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนคณะกรรมการ ตั้งไว 200,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาตอบใหแกคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ใน
การจัดซื้อ/จางตามระเบียบพัสดุฯหรือผูที่ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300
) ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
คลัง (ปรากฏในแผนแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

ประเภทคาเชาบานพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 42,000บาท เพื่อ
จายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้ง
ไว 45,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก
พนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 60)

ค่าใช้สอย รวม 284,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาการจัดทําประกันภัยรถยนต จํานวน 40,000 บาท

(1) คาการจัดทําประกันภัยรถยนต ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาการจัดทําประกันภัยรถยนต ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 60)

คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียม จํานวน 50,000 บาท

(2) คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียม ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาลงทะเบียน
และคาธรรมเนียมนิตยสารตางๆ คาสิ่งพิมพ อัดวิดีโอ ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
คลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

จางเหมาบริการบันทึกขอมูล จํานวน 84,000 บาท

(3) จางเหมาบริการบันทึกขอมูล ตั้งไว 84,000 บาท เพื่อจายเป็น
จางเหมาบริการบันทึกขอมูลขององคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้
งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

คารับรอง ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอน
รับบุคคล หรือคณะบุคคล
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานบริหารงานคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการการจัดเก็บภาษี จํานวน 20,000 บาท

(1) คาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการการจัดเก็บภาษี ตั้ง
ไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การการจัดเก็บภาษี ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 60)

คาเดินทางไปราชการพนักงาน จํานวน 50,000 บาท

(1) คาเดินทางไปราชการพนักงาน ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาเดินทางไปราชการพนักงาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 60)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 30,000 บาท บาท เพื่อ
จายเป็นซอมแซมครุภัณฑและคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน
อื่นๆ เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร
รถจักรยานยนต ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 60)

ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

ประเภทคาวัสดุสํานักงาน (330100) ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใชสํานักงาน เชน กระดาษ แฟ้ม แบบ
พิมพ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนา 59)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 25,000 บาท

ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว (330300) ตั้ง
ไว 25,000 บาท เพื่อจายเป็นคา เชน ไมกวาด แปรง ถวย
ชาม ฯลฯ และคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชงานบานงานครัว ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานบริหาร
งานคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง (330700) ตั้ง
ไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 77)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (330800) ตั้ง
ไว 60,000บาท เพื่อจายเป็นคานํ้ามันเชื้อเพลิง ทั้งนํ้ามัน
เบนซิน และน้ํามันดีเซล ในการปฏิบัติหนาที่ทางราชการ เชน นํ้า
มันรถยนต นํ้ามันเครื่องตัดหญา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 77)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร (331400) ตั้งไว 60,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน หรือจานบันทึกขอมูล หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร กระดาษตอ
เนื่อง ฯลฯ เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานบริหารงานคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)

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

ประเภทคาไปรษณีย (340400) ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็น
คาไปรษณียโทรเลข โทรสารคาซื้อดวงตราไปรษณียยากร ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานบริหารงานคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)
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งบลงทุน รวม 72,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 3  ตัว ตัวละ 1800 บาท จํานวน 5,400 บาท

เกาอี้สํานักงาน ตั้งไว 5,400 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้
สํานักงาน จํานวน 3 ตัว
ตัวละ 1,800 บาท ทั้งนี้การดําเนินการจัดหาตองเป็นไปตามคณะ
กรรมการกําหนดราคากลางกําหนดและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานคลัง(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร all  in one ขอ 9 จํานวน 17,000 บาท

(1) คาจัดซื้อคอมพิวเตอร ตั้งไว 17,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัด
ซื้อคอมพิวเตอร All in one ตั้งโตะพรอม
อุปกรณ จํานวน 1 ชุด ทั้งนี้การดําเนินการจัดหาตองเป็นไปตาม
คณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานคลัง(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)

คาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรหรือเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED 
สี

จํานวน 10,000 บาท

(2) คาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรหรือเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือ
ชนิด LED สี ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่อง
ปริ้นเตอรหรือเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED 
สี จํานวน 1 ชุด ทั้งนี้การดําเนินการจัดหาตองเป็นไปตามคณะ
กรรมการกําหนดราคากลางกําหนดและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานบริหารคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)

วันที่พิมพ : 5/10/2565  09:39:08 หนา : 24/74



คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 40,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ทั้งนี้การดําเนินการจัดหา
ตองเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารคลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 59)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 529,640 บาท

งบบุคลากร รวม 369,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 369,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 181,600 บาท

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 181,680 เพื่อจายเป็นเงิน
เดือนใหแกพนักงาน
สวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 1 อัตราๆ ละ 15,140 บาท/เดือน ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา60)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 188,040 บาท

เงินเดือนพนักงานจาง ตั้งไว 188,040 บาท สําหรับจายเป็นคา
ตอบแทนใหแกพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 1 อัตราๆ ละ 15,670 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกทบทวน อปพร. จํานวน 100,000 บาท

(1) โครงการฝึกทบทวน อปพร. ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเป็น
คาโครงการฝึกทบทวนอปพร. ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 60)

โครงการรณรงคป้องกันและแกไขปัญหาอุบัติเหตุ เทศกาล
สงกรานต/ปใหม

จํานวน 60,000 บาท

(2) โครงการรณรงคป้องกันและแกไขปัญหาอุบัติเหตุ เทศกาล
สงกรานต/ปใหม ตั้งไว 60,000 บาท เพื่อจายเป็นคาโครงการ
รณรงคป้องกันและแกไขปัญหาอุบัติเหตุ เทศกาลสงกรานต/ป
ใหม ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 57,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท

คาใชจายในโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ตั้ง
ไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกฝึกอบรม
ป้องกันและระงับอัคคีภัย หรือจายตามโครงการ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 65)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาวัสดุเครื่องดับเพลิง (331600) ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิงชนิดถังเคมีแหง ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 66)
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งบลงทุน รวม 37,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,000 บาท
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

หัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบดามปน จํานวน 13,000 บาท

หัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบดามปนหัวฉีดน้ําดับเพลิงปรับฝอยแบบดาม
ปน ปรับน้ําไดไมนอยกวา 4 จังหวะ ตั้งไว 13,000 บาทเพื่อจาย
เป็นคาหัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบดามปนหัวฉีดน้ําดับเพลิงปรับฝอย
แบบดามปน ปรับน้ําไดไมนอยกวา 4 จังหวะ ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 66)

ครุภัณฑอื่น

คาจัดซอสายสงนําดับเพลิง จํานวน 24,000 บาท

คาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงสายสงน้ําดับเพลิงแบบใยสังเคราะหขอ
ตอแบบสวมเร็วขนาด 1.5 นิ้ว 2 เสน ตั้งไว 24,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงสายสงน้ําดับเพลิงแบบใย
สังเคราะหขอตอแบบสวมเร็ว ขนาด1.5 นิ้ว 2 เสน ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 66)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 8,104,006 บาท

งบบุคลากร รวม 2,072,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,072,580 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,506,000 บาท

(1) เงินเดือนนักบริหารการศึกษา ตั้งไว 498,600 บาท เพื่อจาย
เป็นเงินเดือนใหแกพนักงาน สวนตําบล ตําแหนง นักบริหารการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตราๆ ละ 41,550 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60 )
(2) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 402,720 บาท เพื่อจายเป็นเงินเดือน
ใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการศึกษา จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 33,560 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 60)
(3) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 344,280 บาท เพื่อจายเป็นเงินเดือน
ใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการศึกษา จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 28,690 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 60)
(4) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 260,400 บาท สําหรับจายเป็นเงิน
เดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 21,700 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000 บาท สําหรับจายเป็นเงิน
ประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง 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 495,840 บาท

(1) เงินเดือนพนักงานจาง ตั้งไว 238,020 บาท สําหรับจายเป็นคา
ตอบแทนใหแกพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตราๆ ละ 19,835 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(2) เงินเดือนพนักงานจาง ตั้งไว 149,820 บาท สําหรับจายเป็นคา
ตอบแทนใหแกพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ศูนย
เยาวชน จํานวน 1 อัตราๆ ละ 12,485 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(3) เงินเดือนพนักงานจางทั่วไป ตั้งไว 108,000 บาท สําหรับจาย
เป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง นักการ
ภารโรง โรงเรียน อบต.โคกสะอาด จํานวน 1 อัตราๆ 9,000
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายไดสําหรับการ
จัดการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 60)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 28,740 บาท

(1) เงินเพิ่มคาครองชีพ ตั้งไว 16,740 บาท สําหรับจายเป็นเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยศูนย
เยาวชน จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,395 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายไดสําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(2) เงินเพิ่มคาครองชีพ ตั้งไว 12,000 บาท สําหรับจายเป็นเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง นักการ
ภารโรง จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,000บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายไดสําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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งบดําเนินงาน รวม 4,037,926 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300
) ตั้งไว 5,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกเจา
หนาที่ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

ประเภทคาเชาบานพนักงานสวนตําบล (310400) ตั้งไว 48,000
 บาท เพื่อจายเป็นคา
เชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ในสวนการศึกษา ซึ่งมีสิทธิได
รับเงินคาเชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 59,000 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้ง
ไว 59,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก
พนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 60)

ค่าใช้สอย รวม 2,325,100 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและประชาสัมพันธตางๆ จํานวน 5,000 บาท

(1) คาโฆษณาประชาสัมพันธ ตั้งไว 5,000 บาท สําหรับจายเป็น
คาโฆษณาประชาสัมพันธสําหรับกองการศึกษาฯ และ
โรงเรียน อบต.โคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 48) 
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คาจางเหมาบริการรถรับ-สงนักเรียน จํานวน 567,000 บาท

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

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 35,000 บาท

(3) คาเชาเครื่องถายเอกสาร ตั้งไว 35,000 บาท สําหรับจายเป็น
เครื่องถายเอกสาร
เพื่อใชในกิจการกองการศึกษาฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียน อบต.โคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 48)

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 50,000 บาท

(4) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งไว 50,000
 บาท สําหรับจายเป็นคาลงทะเบียน
ในการเดินทางไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจางสังกัดกองการศึกษาฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 60)

จางเหมาพนักงานขับรถยนต จํานวน 84,000 บาท

(5) จางเหมาพนักงานขับรถยนต ตั้งไว 84,000 บาท สําหรับจาย
เป็นคาจางเหมาพนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตราอัตรา
ละ 7,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60 )

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 8,000 บาท

คารับรองและพิธีการ ตั้งไว 8,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจาย
โครงการหรือกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการการพัฒนาผูดูแลเด็ก จํานวน 34,000 บาท

(1) คาใชจายโครงการการพัฒนาผูดูแลเด็ก ตั้ง
ไว 34,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการการพัฒนาผูดูแล
เด็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 51)

คาใชจายโครงการแขงขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการ
ศึกษาทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

(2) คาใชจายโครงการแขงขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการ
จัดการศึกษาทองถิ่น ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจาย
โครงการแขงขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาทอง
ถิ่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 51)

คาใชจายโครงการจัดตั้งหองภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

(3) คาใชจายโครงการจัดตั้งหองภูมิปัญญาทองถิ่น ตั้ง
ไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดตั้งหอง
ภูมิปัญญาทองถิ่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 51)

คาใชจายโครงการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท

(4) คาใชจายโครงการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับปฐมวัย ตั้ง
ไว 20,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาใชจายโครงการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับปฐมวัย ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 51)

คาใชจายโครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ จํานวน 20,000 บาท

(5) คาใชจายโครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ตั้ง
ไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจาโครงการจัดนิทรรศการทาง
วิชาการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 51)
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คาใชจายโครงการซอมแผนอพยพหนีไฟ จํานวน 10,000 บาท

(6) คาใชจายโครงการซอมแผนอพยพหนีไฟ ตั้ง
ไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการซอมแผนอพยพ
หนีไฟ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 51)

คาใชจายโครงการทองถิ่นรักการอาน จํานวน 10,000 บาท

(7) คาใชจายโครงการทองถิ่นรักการอาน ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาใชจายโครงการทองถิ่นรักการอาน ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 51)

คาใชจายโครงการป้องกันเด็กจมน้ําในสถานศึกษาและชุมชน จํานวน 20,000 บาท

(8) คาใชจายโครงการป้องกันเด็กจมน้ําในสถานศึกษาและ
ชุมชน ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการป้องกัน
เด็กจมน้ําในสถานศึกษาและชุมชน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 51)

คาใชจายโครงการพัฒนาหองสมุดศูนยพัฒนาเด็ก จํานวน 20,000 บาท

(9)  คาใชจายโครงการพัฒนาหองสมุดศูนยพัฒนาเด็ก ตั้ง
ไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการพัฒนาหองสมุด
ศูนยพัฒนาเด็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 51)

คาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

(10)  คาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ตั้ง
ไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 51)
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คาใชจายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท

(11) คาใชจายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนใน
สถานศึกษา ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนในสถานศึกษา ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 51)

คาใชจายโครงการอบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

(12)  คาใชจายโครงการอบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดทองถิ่น ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการ
อบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดทองถิ่น ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 51)

คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

(13) คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ตั้ง
ไว 50,000 บาท เพื่อจายเป็นคาคาใชจายในการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 51)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

(14) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 51)

คาพัฒนาแหลงเรียนรูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

(15) คาพัฒนาแหลงเรียนรูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้ง
ไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาพัฒนาแหลงเรียนรูศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 51)
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โครงการ To Be Nembeer One จํานวน 20,000 บาท

(16) โครงการ To Be Nembeer One ตั้งไว 20,000  บาท เพื่อ
จายเป็นคาโครงการ To Be Nembeer One ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 51)

โครงการคายเยาวชนตนเยาวชนตนกลา(รักนวลสงวนตัว) จํานวน 15,000 บาท

(17) โครงการคายเยาวชนตนเยาวชนตนกลา (รักนวลสงวน
ตัว) ตั้งไว 15,000 บาท เพื่อจายเป็นคาโครงการคายเยาวชนตน
เยาวชนตนกลา (รักนวลสงวนตัว) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 51)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด

จํานวน 1,107,100 บาท

(18) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด ตั้ง
ไว 1,107,100 บาท เพื่อจายเป็นคาโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลโคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 51)
18.1 คาเวชภัณฑยา ตั้งไว 3,000 บาท (อบต.โคกสะอาด ตั้งงบ
ประมาณให) เพื่อจายเป็นคาเวชภัณฑยา ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 51)
18.2 คาใชจายสําหรับจัดกิจกรรม/โครงการในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ตั้งไว 20,000 บาท (อบต.โคกสะอาด ตั้งงบประมาณให) เพื่อ
จายเป็นคาใชจายสําหรับจัดกิจกรรม/โครงการในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 51)
18.3 คาเชาสัญญาณอินเทอรเน็ต ตั้งไว 15,000 บาท (อบต.โคก
สะอาด ตั้งงบประมาณให) เพื่อจายเป็นคาเชาสัญญาณอินเทอร
เน็ต ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 51)
18.4 คาอาหารกลางวันนักเรียนศพด ดวนที่สุด (มท 0816.2
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/ว4110) ลง 14 ก.ค. 2563
ตั้งจากเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน 100 x 20 x 245 = 490,000
 บาท ตั้งจากเงินอบต.สมทบ 50 x20 x 245 = 245,000
 บาท (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 2 ขวบ) เพื่อจายเป็นคาอาหารกลาง
วันนักเรียนศพด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 51)
18.5 คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้ง
ไว 334,100 บาท
(มท 0808.2/ว3842 เรื่องซักซอมงบฯ 64) เพื่อจายเป็นคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 51)
18.5.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ตั้ง
ไว 70 x 1,700 = 170,000 บาท (มท 0808.2/ว
3842 เรื่องซักซอมงบฯ 64) เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 51)
18.5.2 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัวตั้งจากเงิน อบต.) ตั้ง
ไว 50 x 1,700 = 85,000 บาท  (กรณีเด็กต่ํากวา 2 ขวบ) เพื่อ
จายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัวตั้งจากเงิน อบต.) ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 51)
18.5.3 คาหนังสือเรียน ตั้งไว 70 x 200 = 14,000 บาท (มท
 808.2/ว3842 เรื่องซักซอมงบฯ 
64) เพื่อจายเป็นหนังสือเรียน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 51)
18.5.4 คาอุปกรณการเรียน ตั้งไว 70 x 200 = 14,000
 บาท (มท0808.2/ว3842 เรื่องซักซอมงบฯ 64) เพื่อจายเป็นคา
อุปกรณการเรียน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 51)
18.5.5 คาเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว 70 x 300 = 21,000
 บาท (มท 0808.2/ว3842 เรื่องซักซอมงบฯ 64) เพื่อจายเป็นคา
เครื่องแบบนักเรียน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
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ถิ่นหนา 51)
18.5.6 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตั้งไว 70 x 430 = 30,100
 บาท (มท 0808.2/ว3842 เรื่องซักซอมงบฯ 64) เพื่อจายเป็นคา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 51)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
บํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑและคาบํารุงรักซอมแซมอื่นๆ ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)

ค่าวัสดุ รวม 1,600,826 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

ประเภทคาวัสดุสํานักงาน (330100) ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใชสํานักงาน เชน กระดาษ แฟ้ม แบบ
พิมพ ในสวนการศึกษา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 59)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 25,000 บาท

ประเภทวัสดุงานบานงานครัว (330100) ตั้งไว 25,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใชวัสดุงานบานงานครัวสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน อบต.โคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,398,826 บาท
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(1) คาวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบัวสะอาดสงเสริม ตั้งจาก
เงินสนับสนุนอาหารเสริมนม
(60 x 260 x 7.37) ตั้งไว 114,972 บาท ดวนที่สุด (มท 0816.2
/ว4110) ลง 14 ก.ค. 2563
(2) คาวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ตั้งจาก
เงินสนับสนุนอาหารเสริมนม
(120 x 260 x 7.37) ตั้งไว 229,944 บาท ดวนที่สุด (มท 0816.2
/ว4110) ลง 14 ก.ค. 2563
(3) คาวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนหนองเม็กวิทยา ตั้งจากเงิน
สนับสนุนอาหารเสริมนม
(70 x 260 x 7.37) ตั้งไว 134,134 บาท ดวนที่สุด (มท 0816.2
/ว4110) ลง 14 ก.ค. 2563
(4) คาวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนนอยดอนขาประชา
สามัคคี ตั้งจากเงินสนับสนุนอาหารเสริมนม
(75 x 260 x 7.37) ตั้งไว 143,315 บาท ดวนที่สุด (มท 0816.2
/ว4110) ลง 14 ก.ค. 2563
(5) คาวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค ตั้งจาก
เงินสนับสนุนอาหารเสริมนม
(55 x 260 x 7.37) ตั้งไว 105,391 บาท ดวนที่สุด (มท 0816.2
/ว4110) ลง 14 ก.ค. 2563

(6) คาวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.โคก
สะอาด (100 x 260 x 7.37)
ตั้งไว 191,620 บาท ดวนที่สุด (มท 0816.2/ว4110) ลง 14 ก.ค
. 2563
6.1 ตั้งจากเงินอบต.อาหารเสริมนม (50 x 260 x 7.37) ตั้ง
ไว 95,810 บาท (เด็กต่ํากวา 2 ขวบ)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)
(7) คาวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอบต.โคกสะอาด ตั้งจากเงิน
สนับสนุนอาหารเสริมนม
(200 x 260 x 7.37) ตั้งไว 383 ,240 บาท ดวนที่สุด (มท
 0816.2/ว4110) ลง 14 ก.ค. 2563
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง (330700) ตั้ง
ไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 72,000 บาท

ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (330800) ตั้งไว 72,000
 บาท เพื่อจายเป็น
คานํ้ามันเชื้อเพลิง ทั้งนํ้ามันเบนซิน และดีเซล ในการปฏิบัติหนาที่
ทางราชการ เชน นํ้ามันรถยนต นํ้ามันรถจักรยานยนต เครื่องตัด
หญา ฯลฯ ตั้งตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 77)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (331100) ตั้ง
ไว 5,000 บาท เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร (330700) ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 77)

งบลงทุน รวม 473,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ สํานักงาน จํานวน 12,000 บาท

คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ตั้งไว 12,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เกาอี้สํานักงาน
ทั้งนี้การดําเนินการจัดหาตองเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑหรือ
คณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 59)
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

กระติกน้ํารอน 2.5 ลิตร จํานวน 1,500 บาท

คาจัดซื้อกระติกน้ํารอน 2.5 ลิตร ตั้งไว 1,500 บาท เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อกระติกน้ํารอน 2.5 ลิตร ทั้งนี้การดําเนินการจัดหาตอง
เป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนด ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 460,000 บาท
คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร
หรือสถานที่ราชการพรอมการกอสราง หรือภายหลังการกอสราง

คาจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบไฟฟ้าและพัดลมโรงอาหารโรงเรียน อบต
.โคกสะอาด

จํานวน 20,000 บาท

คาจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบไฟฟ้าและพัดลมโรงอาหาร
โรงเรียน อบต.โคกสะอาด
ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบไฟฟ้า
และพัดลมโรงอาหารโรงเรียน อบต.โคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)

คาถมดิน

คาจัดซื้อทรายสนามเด็กเลนศูนย พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

คาจัดซื้อทรายสนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 10,000
 บาท เพื่อจายเป็นคา
จัดซื้อทรายสนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

คาจัดทําโดมทางเดินเชื่อมจากอาคารศูนยถึงโรงอาหาร จํานวน 100,000 บาท

(1) คาจัดทําโดมทางเดินเชื่อมจากอาคารศูนยถึงโรงอาหาร ตั้ง
ไว 100,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดทําโดมทางเดินเชื่อมจาก
อาคารศูนยถึงโรงอาหาร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 59)
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คาติดมุงลวดหองเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

(2) คาติดมุงลวดหองเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้ง
ไว 30,000 บาท เพื่อจายเป็นคาติดมุงลวดหองเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)

คาปูกระเบื้องหองเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท

(3) คาปูกระเบื้องหองเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้ง
ไว 100,000 บาท เพื่อจายเป็นคาปูกระเบื้องหองเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน จํานวน 150,000 บาท

(1) คาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน ตั้งไว 150,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 59)

ซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท

(2) คาซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,520,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,520,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา จํานวน 480,000 บาท

(1) อุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียน ตั้งไว 480,000 บาท เพื่อ
จายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนโคก
ประสิทธิ์วิทยา (120 คน x 200 วัน x 20 บาท) ดวนที่สุด (มท
 0816.2/ว4110) ลง 14 ก.ค. 2563 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 60)
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อุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนนอยดอนขาประชา
สามัคคี

จํานวน 300,000 บาท

(2) อุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียน ตั้งไว 300,000 บาท เพื่อ
จายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนนอยดอน
ขาประชาสามัคคี (75 คน x 200 วัน x 20 บาท) ดวนที่สุด (มท
 0816.2/ว4110) ลง 14 ก.ค. 2563 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 60)

อุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนโนนชัยประชาสรรค จํานวน 220,000 บาท

(3) อุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียน ตั้งไว 220,000 บาท เพื่อ
จายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนโนนชัย
ประชาสรรค (55 คน x 200 วัน x 20 บาท) ดวนที่สุด (มท
 0816.2/ว4110) ลง 14 ก.ค. 2563 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 60)

อุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบัวสะอาดสงเสริม จํานวน 240,000 บาท

(4) อุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียน ตั้งไว 240,000 บาท เพื่อ
จายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบัวสะอาด
สงเสริม (60 คน x 200 วัน x 20 บาท) ดวนที่สุด (มท 0816.2
/ว4110) ลง 14 ก.ค. 2563 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 60)

อุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนหนองเม็กวิทยา จํานวน 280,000 บาท

(5) อุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียน ตั้งไว 280,000 บาท เพื่อ
จายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนหนองเม็ก
วิทยา (70 คน x 200 วัน x 20 บาท) ดวนที่สุด (มท 0816.2
/ว4110) ลง 14 ก.ค. 2563 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 60)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 12,504,758 บาท
งบบุคลากร รวม 10,135,804 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 10,135,804 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,381,460 บาท

(1) เงินเดือนผูบริหารสถานศึกษา ตั้งไว 360,000 บาท เพื่อจาย
เป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผูอํานวยการ
โรงเรียน อบต.โคกสะอาด จํานวน 1 อัตราๆ ละ 30,000
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายไดสําหรับการ
จัดการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 60)
(2) เงินเดือนพนักงานครู ตั้งไว 4,765,656 บาท เพื่อจายเป็นเงิน
เดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง พนักงานครูโรงเรียนอบต
.โคกสะอาด จํานวน 14 อัตราๆ 28,367 รวม 12 เดือน ตั้งจาย
จากเงินรายไดสําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(3) เงินเดือนพนักงานครู ตั้งไว 255,804 บาท เพื่อจายเป็นเงิน
เดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง พนักงานครูอบต.โคก
สะอาด จํานวน 1 อัตราๆ ละ 21,317 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจาย
จากเงินรายไดสําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 694,700 บาท

เงินวิทยฐานะ ตั้งไว 694,700 บาท สําหรับจายเป็นเงิน
วิทยฐานะ ใหแกครูวิทยฐานะ
ชํานาญการ จํานวน 6 อัตราๆ และจายเป็นคาชํานาญการ
พิเศษ จํานวน 9 อัตรา  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการ
จัดการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 60)

วันที่พิมพ : 5/10/2565  09:39:09 หนา : 43/74



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3,548,844 บาท

(1) เงินเดือนพนักงานจาง ตั้งไว 155,484 บาท สําหรับจายเป็นคา
ตอบแทนใหแก พนักงานจาง ตําแหนงผูชวยจาหนาที่การเงินและ
บัญชี จํานวน 1 อัตราๆ ละ 12,957 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายไดสําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(2) เงินเดือนพนักงานจาง ตั้งไว 153,096 บาท สําหรับจายเป็นคา
ตอบแทนใหแก พนักงานจาง ตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 12,758 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายไดสําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(3) เงินเดือนพนักงานจาง ตั้งไว 3,132,264 บาท สําหรับจายเป็น
คาจางพนักงานจาง  ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็กสังกัดศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.โคกสะอาด และสังกัดโรงเรียนอนุบาล อบต.โคก
สะอาด จํานวน 15 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
สําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60) /จัดสรรจากกรมฯ 2,052,000
 บาท อบต.จายสมทบ 1,080,264 บาท 
(4) เงินเดือนพนักงานจาง ตั้งไว 108,000 บาท สําหรับจายเป็นคา
ตอบแทนใหแก พนักงานจาง ตําแหนงนักการภารโรง จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 9,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินราย
ไดสําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 68,100 บาท

(1) เงินเพิ่มคาครองชีพ ตั้งไว 11,340 บาท สําหรับจายเป็นเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยจาหนาที่
การเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตราๆ ละ 945 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินอุรายไดสําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(2) เงินเพิ่มคาครองชีพ ตั้งไว 13,620 บาท สําหรับจายเป็นเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยเจา
พนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,135 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายไดสําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(3) เงินเพิ่มคาครองชีพ ตั้งไว 12,000 บาท สําหรับจายเป็นเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง นักการ
ภารโรง จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,000 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายไดสําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(4) เงินเพิ่มคาครองชีพ ตั้งไว 31,140 บาท สําหรับจายเป็นเงินคา
ตอบแทนพิเศษพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยครูผูดูแล
เด็ก จํานวน 3 อัตราๆ ละ 865 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจาย
จากเงินอุรายไดสําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

เงินอื่น ๆ จํานวน 442,700 บาท

เงินคาตอบแทนรายเดือนอันดับชํานาญการพิเศษ ตั้ง
ไว 442,700 บาท เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนอันดับ
ชํานาญการพิเศษ จํานวน 7 คน  ตั้งจายจากเงินรายเงินอุดหนุน
ทั่วไปเกี่ยวการจัดการศึกษา ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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งบดําเนินงาน รวม 2,105,554 บาท
ค่าตอบแทน รวม 154,900 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 154,900 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้ง
ไว 154,900บาท เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก
พนักงานครู โรงเรียน อบต.โคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไปสําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

ค่าใช้สอย รวม 1,875,654 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการจัดตั้งหองภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

(1) คาใชจายโครงการจัดตั้งหองภูมิปัญญาทองถิ่น ตั้ง
ไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดตั้งหอง
ภูมิปัญญาทองถิ่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการจัดการ
ศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนา 46)

คาใชจายโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณกีฬาสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 10,000 บาท

(2) คาใชจายโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณกีฬาสถานศึกษาใน
สังกัด ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดหา
วัสดุอุปกรณกีฬาสถานศึกษาในสังกัด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไปสําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 46)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนองคการ
บริหารสวนตําบลโคกสะอาด

จํานวน 1,855,654 บาท

(3) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
องคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด ตั้งไว 1,885,654 บาท เพื่อ
จายเป็นคาโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปสําหรับการจัดการศึกษา ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 46)
3.1 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว 20,000
 บาท ดวนที่สุด (มท 0816.2/ว4110) ลง 14 ก.ค. 2563
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3.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน ตั้งไว 16,800
 บาท (ระบบADSL9,600/ระบบ wifi 7,200 บาท) ดวนที่สุด(มท
 0816.2/ว4110) ลง 14 ก.ค. 2563
3.3 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน ตั้ง
ไว 100,000 บาท ดวนที่สุด (มท 0816.2/ว4110) ลง 14 ก.ค
. 2563
3.4 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน ตั้ง
ไว 50,000 บาท ดวนที่สุด (มท 0816.2/ว4110) ลง 14 ก.ค
. 2563
3.5 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนสังกัด อปท
. ตั้งไว 45,000 บาท ดวนที่สุด (มท 0816.2/ว4110) ลง 14 ก.ค
. 2563
3.6 คาใชจายในการรณรงคป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตั้ง
ไว 21,000 บาท ดวนที่สุด
(มท 0816.2/ว4110) ลง 14 ก.ค. 2563
3.7 คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน ตั้งไว 53,000
 บาท ดวนที่สุด (มท 0816.2/ว4110) ลง 14 ก.ค. 2563 ไมเกิน
รอยละ 40 ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
3.8 คาใชจายในการสงเสริมรักการอานในสถานศึกษา อปท. ตั้ง
ไว 50,000 บาท ดวนที่สุด (มท 0816.2/ว4110) ลง 14 ก.ค
. 2563
3.9 คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว 694,854 บาท ดวนที่สุด (มท 0816.2
/ว4110) ลง 14 ก.ค. 2563 แยกเป็น
3.9.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 366,600 บาท
3.9.2 คาหนังสือเรียน 102,354 บาท
3.9.3 คาอุปกรณการเรียน 65,270 บาท
3.9.4 คาเครื่องแบบนักเรียน 67,980 บาท
3.9.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 92,650 บาท
3.10 คาอาหารกลางวันนักเรียน ตั้งไว 800,000 บาท (200
 คน x 20บาท x 200 วัน) ดวนที่สุด (มท 0816.2/ว4110) ลง 14
 ก.ค. 2563 
3.11 คาเวชภัณฑยา ตั้งไว 5,000 บาท (อบต.โคกสะอาด ตั้งงบ
ประมาณให)
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ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

วัสดุสํานักงาน ตั้งไว 25,000 บาท เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่อง
ใชสํานักงาน เชน  กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 48)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

คาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 30,000 บาท (อบต.โคกสะอาด ตั้ง
งบประมาณให)
เพื่อใชน้ําบริโภคภายในโรงเรียนอบต.โคกสะอาด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 48)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน แผน
หรือจานบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 48)

งบลงทุน รวม 263,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 263,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คัลเลอร  3  ชอง จํานวน 16,000 บาท

(1) คัลเลอร 3 ชอง ตั้งไว 16,000 บาท เพื่อจายเป็นคาคัล
เลอร 3 ชอง ทั้งนี้การดําเนินการจัดหาตองเป็นไปตามคณะ
กรรมการกําหนดราคากลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 48)
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จัดซื้อเกาอี้ สํานักงาน จํานวน 48,000 บาท

(2) จัดซื้อเกาอี้ สํานักงาน  ตั้งไว 48,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัด
ซื้อเกาอี้ สํานักงาน
ทั้งนี้การดําเนินการจัดหาตองเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนด
ราคากลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 48)

ตูเอกสารชนิดบานเลื่อน จํานวน 10,000 บาท

(3) ตูเอกสารชนิดบานเลื่อน ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
จัดซื้อตูเอกสารชนิดบานเลื่อน ทั้งนี้การดําเนินการจัดหาตองเป็น
ไปตามคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 48)

ตูเอกสารเหล็ก  2 บานพับ จํานวน 5,000 บาท

(4) ตูเอกสารเหล็ก 2 บานพับ ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
จัดซื้อตูเอกสารเหล็ก 2 บานพับ ทั้งนี้การดําเนินการจัดหาตอง
เป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนด ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 48)

ครุภัณฑการศึกษา

กระดานไวทบอรด จํานวน 10,500 บาท

(1) กระดานไวทบอรด  ตั้งไว 10,500บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู
เอกสารเหล็ก 2 บานพับ ทั้งนี้การดําเนินการจัดหาตองเป็นไปตาม
คณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 48)

คาจัดซื้อโตะนักเรียนพรอมเกาอี้ของโรงเรียน อบต.โคกสะอาด จํานวน 75,000 บาท

(2) คาจัดซื้อโตะนักเรียนพรอมเกาอี้ของโรงเรียน อบต.โคก
สะอาดตั้งไว 75,000บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเอกสารเหล็ก 2 บานพับทั้งนี้การดําเนิน
การจัดหาตองเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 48)
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โตะ-เกาอี้นักเรียน จํานวน 26,000 บาท

(3) โตะ - เกาอี้นักเรียน  ตั้งไว 26,000บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
ตูเอกสารเหล็ก 2 บานพับ ทั้งนี้การดําเนินการจัดหาตองเป็นไป
ตามคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 48)

บอรดประชาสัมพันธ จํานวน 45,000 บาท

(4) บอรดประชาสัมพันธ  ตั้งไว 45,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัด
ซื้อตูเอกสารเหล็ก 2 บานพับ ทั้งนี้การดําเนินการจัดหาตองเป็นไป
ตามคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 48)

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ครุภัณฑถังขยะพรอมชั้นเหล็กวางถังขยะ จํานวน 6,900 บาท

(1) ครุภัณฑถังขยะพรอมชั้นเหล็กวางถังขยะ ตั้ง
ไว 6,900บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเอกสารเหล็ก 2 บานพับ ทั้ง
นี้การดําเนินการจัดหาตองเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนดราคา
กลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 48)

ชั้นวางรองเทา จํานวน 18,000 บาท

(2) ชั้นวางรองเทา ตั้งไว 18,000บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู
เอกสารเหล็ก 2 บานพับ
ทั้งนี้การดําเนินการจัดหาตองเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนด
ราคากลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 48)

ราวตากผาอลูมิเนียม จํานวน 3,000 บาท

(3) ราวตากผาอลูมิเนียม  ตั้งไว 3,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
ตูเอกสารเหล็ก 2 บานพับ ทั้งนี้การดําเนินการจัดหาตองเป็นไป
ตามคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 48)

วันที่พิมพ : 5/10/2565  09:39:09 หนา : 50/74



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,030,720 บาท

งบบุคลากร รวม 180,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 180,720 บาท

เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 180,720 บาท สําหรับจายเป็นคาตอบ
แทนใหแกพนักงาน 
ตําแหนง นักวิชาการสุขาภิบาลจํานวน 1 อัตราๆ เดือนละ 15,060
 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

งบดําเนินงาน รวม 588,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 588,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการแรงงานชวยปฏิบัติงานประจําศูนย EMS จํานวน 504,000 บาท

(1) คาจางเหมาบริการแรงงานชวยปฏิบัติงานประจําศูนย EMS ตั้ง
ไว 504,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการแรงงานชวย
ปฏิบัติงานประจําศูนย EMS ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 60)

คาจางเหมาบริการแรงงานปฏิบัติหนาที่ประจําบอขยะ จํานวน 84,000 บาท

(2) คาจางเหมาบริการแรงงานปฏิบัติหนาที่ประจําบอขยะ ตั้ง
ไว 84,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการแรงงานปฏิบัติ
หนาที่ประจําบอขยะตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 60)
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาครุภัณฑคอมพิวเตอรแบบ ๑ จํานวน 22,000 บาท

คาครุภัณฑคอมพิวเตอรแบบ 1 ตั้งไว 22,000 บาท เพื่อจายเป็น
คาครุภัณฑคอมพิวเตอรแบบ 1 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 60)

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 240,000 บาท

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข
ตั้งไว 240,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู
บานตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จํานวน 60,000 บาท

(1) คาใชจายสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย ตั้งไว 60,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาใชจายสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 64)
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คาใชจายตามโครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตวตําบลโคกสะอาด จํานวน 30,000 บาท

(2) คาใชจายตามโครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตวตําบลโคก
สะอาด ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึก
อบรมอาสาปศุสัตวตําบลโคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 64)

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 90,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว 90,000 บาท เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อทรายอะเบทและนํ้ายาเคมีกําจัดลูกนํ้ายุงลาย ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 64)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,899,168 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 เพื่อจาย
เป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผูอํานวยการกอง
ชาง จํานวน 1 อัตราๆ ละ 31,660 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(2) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 286,800 บาท สําหรับจาย
เป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นายชาง
ไฟฟ้า จํานวน 1 อัตราๆ ละ 23,900 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(3) เงินเดือนงานสวนตําบล ตั้งไว 341,160 บาท สําหรับจายเป็น
เงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นายชาง
โยธา จํานวน 1 อัตราๆ ละ 28,430 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000 บาท สําหรับจายเป็นเงิน
ประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผูอํานวยการ
กอง
ชาง จํานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 632,688 บาท

(1) เงินเดือนพนักงานจาง ตั้งไว 158,904 บาท สําหรับจายเป็นคา
ตอบแทนใหแก
พนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟ้า จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 13,242 บาท /เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 60)
(2) เงินเดือนพนักงานจาง ตั้งไว 160,752 บาท สําหรับจายเป็นคา
ตอบแทนใหแก
พนักงานจาง ตําแหนง พนักงานขับรถยนต จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 13,396 บาท /เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 60)
(3) เงินเดือนพนักงานจาง ตั้งไว 156,648 บาท สําหรับจายเป็นคา
ตอบแทนใหแก
พนักงานจาง ตําแหนง พนักงานสูบนํ้าจํานวน 1
 อัตราๆ ละ 13,054 บาท /เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 60)
(4) เงินเดือนพนักงานจาง ตั้งไว 156,384 บาท สําหรับจายเป็นคา
ตอบแทนใหแก
พนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่การประปา จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 13,032บาท /เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 60)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

(1) เงินเพิ่มคาครองชีพ ตั้งไว 24,000 บาท สําหรับจายเป็นเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยชาง
ไฟฟ้า จํานวน 1 อัตราๆ ละ 2,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือนตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(2) เงินเพิ่มคาครองชีพ ตั้งไว 48,000 บาท สําหรับจายเป็นเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจาง ตําแหนง พนักงานทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตราๆ ละ 2,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

งบดําเนินงาน รวม 1,020,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (310100) ตั้งไว 10,000 บาทเพื่อจายเป็นคาใชจาย
ใหผูปฏิบัติราชการใหแกองคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาดตาม
ที่กฎหมายกําหนดไว ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 60)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้ง
ไว 5,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้ง
ไว 50,000บาท เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให
แก พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกจายตามกฎหมายกําหนด ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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ค่าใช้สอย รวม 710,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจัดทําผังเมือง จํานวน 10,000 บาท

(1) คาใชจายในการจัดทําผังเมือง ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาใชในการจัดทําผังเมืองรวม หรือจายตามโครงการ ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60 )

คาจางเหมาบริการแรงงาน คนงานประจําระบบประปา หมู 4 จํานวน 84,000 บาท

(2) คาจางเหมาบริการแรงงานคนงานประจําระบบ
ประปา หมู 4 ตั้งไว 84,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจางเหมาลูกจาง
ปฏิบัติงานประจําโรงผลิตน้ําประปา
หมู 4 จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60 )

คาจางเหมาบริการแรงงาน คนงานประจําระบบประปา หมู 6 จํานวน 84,000 บาท

(3) คาจางเหมาบริการแรงงานคนงานประจําระบบ
ประปา หมู 6 ตั้งไว 84,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจางเหมาลูกจาง
ปฏิบัติงานประจําโรงผลิตน้ําประปา
หมู 6 จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60 )

คาจางเหมาบริการแรงงาน คนงานสูบน้ําประจําสถานีสูบน้ําโนนชัย จํานวน 108,000 บาท

(4) คาจางเหมาบริการแรงงานคนงานสูบน้ําประจําสถานีสูบน้ํา
โนนชัย ตั้งไว 108,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจางเหมาลูกจาง
ปฏิบัติงานประจําสถานีสูบน้ําบานโนน
ชัย จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60 )
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คาจางเหมาบริการแรงงาน งานธุรการ จํานวน 108,000 บาท

(5) คาจางเหมาบริการแรงงาน งานธุรการ ตั้ง
ไว 108,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจางเหมาลูกจางปฏิบัติงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน  ตั้
งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60 )

คาจางเหมาบริการแรงงานคนงานทั่วไป จํานวน 216,000 บาท

(6) คาจางเหมาบริการแรงงานคนงานทั่วไป ตั้ง
ไว 216,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจางเหมาลูกจางคนงานทั่ว
ไป จํานวน 3 อัตราๆ ละ 6,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

คาใชจายในการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าประปา จํานวน 20,000 บาท

(7) คาใชจายในการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าประปา ตั้ง
ไว 20,000บาท เพื่อจายเป็นคาตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า
ประปา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 82)

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 20,000 บาท

(8) คาลงทะเบียน ตั้งไว 20,000 บาท สําหรับจายเป็นคาลง
ทะเบียนในการเดินทางไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 60)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 30,000 บาท สําหรับ
จายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะคาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนา 60)
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คาบํารุงและซอมแซมทรัพยสิน จํานวน 30,000 บาท

คาบํารุงและซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 30,000 บาท สําหรับจาย
เป็นคาบํารุง หรือซอมแซม
ทรัพยสินภายในสวนโยธา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 60)

ค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาวัสดุสํานักงาน (330100) ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใชสํานักงาน เชน กระดาษ แฟ้ม แบบ
พิมพ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)

วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

ประเภทวัสดุกอสราง (330600) ตั้งไว 200,000 บาท เพื่อจายเป็น
คาวัสดุกอสราง เชน อิฐ หิน ปูน ทราย เพื่อใชจายในการจัดซื้อ
วัสดุกอสราง หรือจายตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 78)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาวัสดุยานพาหนะ
และขนสงในกองชาง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 77)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (330800) ตั้ง
ไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิง และหลอ
ลื่น เชน นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันเครื่อง จารบี ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 77)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร (331400) ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 59)

งบลงทุน รวม 124,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 124,600 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงแบบมอเตอรไฟฟ้า 3 HP. 3 เฟส จํานวน 36,400 บาท

(1) เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงแบบมอเตอรไฟฟ้า 3 HP. 3 เฟส ตั้ง
ไว 36,400 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง
มอเตอรไฟฟ้า 3 แรงมา 3 เฟส จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
18,200 บาท ตามมาตรฐานราคากลางและคุณลักษณะที่
กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 78)

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงแบบมอเตอรไฟฟ้า 5 HP. 3 เฟส จํานวน 64,200 บาท

(2) เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงแบบมอเตอรไฟฟ้า 5 HP. 3 เฟส ตั้ง
ไว 64,200 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง
มอเตอรไฟฟ้า 5 แรงมา 3 เฟส
 จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 32,100 บาท ตามมาตรฐานราคากลาง
และคุณลักษณะที่กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 78)

ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อเครื่องจายคลอรีนในระบบประปา จํานวน 24,000 บาท

(1) คาจัดซื้อเครื่องจายคลอรีนในระบบประปา ตั้ง
ไว 24,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องจายคลอรีนในระบบ
ประปา จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท ตามมาตรฐานราคา
กลางและคุณลักษณะที่กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 78)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 270,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายในการแกไขกระแสไฟฟ้าขัดของ จํานวน 30,000 บาท

คาใชจายในการแกไขกระแสไฟฟ้าขัดของ ตั้ง
ไว 30,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแกไขเพิ่มกระแส
ไฟฟ้าขัดของ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 76)

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

ประเภทคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื่อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ เชน สายไฟ,บา
ลาสต,หลอดไฟ เป็นตน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 76)

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

ประเภทวัสดุป้ายจราจร ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อเป็นคาจัดซื้อป้าย
หมูบานและป้ายบอกทางแตละหมูบานตลอดจนป้ายบอกทาง
ตางๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 76)

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อไฟสัญญาณไฟกระพริบติดบริเวณสี่แยกที่เกิดอุบัติเหตุบอย
ตามมาตรฐานที่กําหนด

จํานวน 50,000 บาท

คาจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
จัดซื้อไฟสัญญาณไฟกระพริบติดบริเวณสี่แยกที่เกิดอุบัติเหตุบอย
ตามมาตรฐานที่กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 76)
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 40,800 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ ตั้งไว 40,800บาท เพื่อจายเป็นคาเงินอุด
หนุนไฟฟ้าสวนภูมิภาค
จังหวัดกาฬสินธุ สาขาฆองชัย ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าหรือ
สายพาดดับไฟฟ้าถนนสาธารณะในเขตตําบลโคกสะอาด ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 78)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 705,720 บาท

งบบุคลากร รวม 495,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 495,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 342,720 บาท

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 342,720 บาท สําหรับจายเป็น
เงินเดือนใหแกพนักงาน
สวนตําบล ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 28,560 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 60)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 129,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 129,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจาง
ลูกจางประจํา
ตําแหนง จํานวน 1 อัตราๆ ละ10,750บาท/เดือน รวม 12 เดือน ต
 ั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 24,000 บาท เพื่อจายเป็น
เงินเพิ่มคาครองชีพ สําหรับจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว จํานวน 1 อัตราๆ ละ 2,000บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ ตั้งไว 120,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
ตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
จํานวน 2 คนๆละ 5,000 บาท/เดือนรวม 12 เดือน ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในสรางความเขมแข็ง
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนศูนยอํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จว
.กาฬสินธุ

จํานวน 30,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินอุด
หนุนศูนยอํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัด
กาฬสินธุ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในสราง
ความเขมแข็งชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 12 หมูบาน จํานวน 60,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ตั้งไว 60,000
 บาท เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมูบาน 12 หมูบาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในสรางความเขมแข็งชุมชน (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 134,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 134,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 134,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจาย ในโครงการเมืองนาอยูบานนามอง ทั้ง 12 หมูบาน จํานวน 24,000 บาท

(1) คาใชจายในโครงการเมืองนาอยู บานนามองทั้ง 12 หมู
บาน ตั้งไว 24,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการเมือง
นาอยูบานนามอง ทั้ง 12 หมูบาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 67)

คาใชจายโครงการฝึกอบรมกลุมอาชีพ จํานวน 30,000 บาท

(2) คาใชจายโครงการฝึกอบรมกลุมอาชีพ ตั้ง
ไว 30,000 บาท สําหรับจายเป็น คาใชจายโครงการฝึกอบรมกลุม
อาชีพหรือจายตามโครงการ ตั้งจายจากเงินเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานเสริมสรางความเขมแข็งชมชน (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 53)

คาใชจายในการรณรงคและป้องกันยาเสพติดโดยกระบวนการ
ป้องกัน บําบัด และฟนฟู

จํานวน 20,000 บาท

(3) คาใชจายในการรณรงค และป้องกันยาเสพติดโดยกระบวน
การป้องกัน บําบัด และฟนฟู ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
ใชจายในการรณรงคและป้องกันยาเสพติดโดยกระบวนการ
ป้องกัน บําบัด และฟนฟู ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 56)

คาใชจายฝึกอบรมพัฒนาฝมือกลุมสตรี จํานวน 10,000 บาท

(4) คาใชจายฝึกอบรมพัฒนาฝมือกลุมสตรี ตั้ง
ไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายฝึกอบรมพัฒนาฝมือกลุม
สตรี ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงาน
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนา 59)
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โครงการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายและจิตใจกลุมผูสูงวัย ป2564 จํานวน 50,000 บาท

(5) โครงการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายและจิตใจกลุมผูสูง
วัย ป 2564 ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัด
โครงการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายและจิตใจกลุมผูสูง
วัย ป 2564 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหนา 52)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 156,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 156,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 156,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชนประชาชนตําบลโคก
สะอาด

จํานวน 100,000 บาท

(1) คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน ใน
ตําบลโคกสะอาด
ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการแขงขันกีฬา
เด็ก เยาวชน ประชาชน ในตําบลโคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น)

คาใชจายโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณกีฬาในชุมชน จํานวน 36,000 บาท

(2) คาใชจายโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณกีฬาในชุมชน ตั้ง
ไว 36,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณกีฬาในชุมชน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น)

คาใชจายเพื่อสงเสริมการแขงขันกีฬาอําเภอ/จังหวัด จํานวน 20,000 บาท

(3) คาใชจายเพื่อสงเสริมการแขงขันกีฬาอําเภอ/จังหวัด ตั้ง
ไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจาย เพื่อสงเสริมการแขงขัน
กีฬาอําเภอ/จังหวัด ชุมชน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 144,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 144,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 144,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา จํานวน 20,000 บาท

(1) คาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ตั้ง
ไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรม
ทางพุทธศาสนา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น)

คาใชจายโครงการหมูบานศีลหา จํานวน 24,000 บาท

(2) คาใชจายโครงการหมูบาน 5 ศีล ตั้งไว 24,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาใชจายโครงการหมูบาน 5 ศีล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น)

คาใชจายงานประเพณีบุญคูณลาน จํานวน 100,000 บาท

(3) คาใชจายงานประเพณีบุญคูณลาน ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาใชจายงานประเพณีบุญคูณลาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 397,752 บาท

งบบุคลากร รวม 397,752 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 397,752 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 397,752 บาท

(1) เงินเดือนพนักงานจาง ตั้งไว 210,252 บาท สําหรับจายเป็นคา
ตอบแทนใหแกพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยชางโยธา จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 17,521 บาท/เดือน รวม 12 เดือนตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมการโยธา (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(2) เงินเดือนพนักงานจาง ตั้งไว 163,500 บาท สําหรับจายเป็นคา
ตอบแทนใหแกพนักงานจาง ตําแหนง ชางกอสราง จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 13,625 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
(3) เงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานจาง ตั้งไว 24,000 บาท สําหรับ
จายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพแกพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยชาง
โยธา จํานวน 1 อัตราๆ ละ 2,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,771,950 บาท
งบดําเนินงาน รวม 501,950 บาท

ค่าใช้สอย รวม 501,950 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 501,950 บาท

คาซอมแซมและบํารุงรักษาถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง  ตั้ง
ไว 501,950 บาท เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาถนน
คอนกรีตและถนนลาดยางในเขตพื้นที่ตําบลโคกสะอาดทั้ง 12 หมู
บาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 68)
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งบลงทุน รวม 1,270,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,270,000 บาท
คาติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร
หรือสถานที่ราชการ พรอมการกอสราง หรือภายหลังการกอสราง

คากอสรางทางระบายน้ํา หมูที่ 12 จํานวน 100,000 บาท

กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ภายในหมู
บาน หมูที่ 12
ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ภายในหมูบาน หนา 0.10
 เมตร กวาง 0.40 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาวรวม 62 เมตร ตาม
แบบและรายการของ อบต.โคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 68) 

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมู 1 จํานวน 100,000 บาท

(1) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ภายในหมูบาน หมู
ที่ 1 ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทาง ภายในหมู
บาน หนา 0.10 เมตร กวาง 3.00 เมตรยาว 90 เมตร ไมมีไหล
ทาง หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 270 ตาราง
เมตร ตามแบบและรายการของ อบต.โคกสะอาด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 70)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมู 11 จํานวน 70,000 บาท

(2) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง สี่แยก – บานนาง
สําลี หมูที่ 11 ตั้งไว 70,000 บาท เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง สี่แยก – บานนาง
สําลี หนา 0.15 เมตรกวาง 3.00 เมตร ยาว 46 เมตร มีไหล
ทาง 0.5 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
กวา 138 ตารางเมตร ตามแบบและรายการของ อบต.โคก
สะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนา 70)
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมู 3 จํานวน 38,000 บาท

(3) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ภายในหมูบาน หมู
ที่ 3 ตั้งไว 38,000 บาท เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทาง ภายในหมู
บาน หนา 0.15 เมตร กวาง 3.00 เมตรยาว 25 เมตร ไมมีไหล
ทาง หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 75 ตาราง
เมตร ตามแบบและรายการของ อบต.โคกสะอาด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 70)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมู 4 จํานวน 100,000 บาท

(4) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ภายในหมูบาน หมู
ที่ 4 ตั้งไว 100,000 บาท
4.1 คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ซอยอนิรุส หมู
ที่ 4 ตั้งไว 24,000 บาท เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทาง ซอยอนิรุส หนา 0.15 เมตร กวาง 4.00
 เมตร ยาว 12 เมตร ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 48 ตารางเมตร ตามแบบและรายการของ อบต
.โคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนา 70)
4.2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ซอยนางสงบ หมู
ที่ 4 ตั้งไว 33,000 บาท เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทาง ซอยนางสงบ หนา 0.15 เมตร กวาง 3.10
 เมตรยาว 21 เมตร ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 65.10 ตารางเมตร ตามแบบและรายการ
ของ อบต.โคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 70)
4.3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง กลางบาน หมูที่ 4
 ตั้งไว 43,000 บาท เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางกลางบาน หนา 0.14 เมตร กวาง 5.00 เมตรยาว 18
 เมตร ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
กวา 90 ตารางเมตร ตามแบบและรายการของ อบต.โคกสะอาด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 70)
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมู 6 จํานวน 100,000 บาท

(5) ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง รอบ
บาน หมูที่ 6 ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอม
แซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง รอบ
บาน หนา 0.10 เมตร กวาง 4.00 เมตรยาว 66 เมตร ไมมีไหล
ทาง หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 200 ตาราง
เมตร ตามแบบและรายการของ อบต.โคกสะอาด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 70)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมู 8 จํานวน 100,000 บาท

(6) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ภายในหมูบาน หมู
ที่ 8 ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทาง ภายในหมู
บาน หนา 0.15 เมตร กวาง 5.00 เมตรยาว 40 เมตร ไหลทาง
ลูกรังเกลี่ยเรียบขางละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 200 ตารางเมตร ตามแบบและรายการของ อบ
ต.โคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนา 70)
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมู 9 จํานวน 170,000 บาท

(7) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ภายในหมูบาน หมู
ที่ 9 ตั้งไว 170,000 บาท
7.1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ภายในหมูบาน หมู
ที่ 9 ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทาง ภายในหมูบาน หนา 0.15 เมตร กวาง 4.00
 เมตรยาว 50 เมตร มีไหลทาง 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต
เสริมเหล็กไมนอยกวา 200 ตารางเมตร ตามแบบและรายการ
ของ อบต.โคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 70)
7.2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ภายในหมูบาน หมู
ที่ 9 ตั้งไว 70,000 บาท เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทาง ภายในหมูบาน หนา 0.15 เมตร กวาง 4.00
 เมตรยาว 35 เมตร ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 140 ตารางเมตร ตามแบบและรายการของ อบ
ต.โคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนา 70)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 จํานวน 100,000 บาท

(8) ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ภายในหมู
บาน หมูที่ 10 ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอม
แซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ภายในหมู
บาน หนา 0.10 เมตร กวาง 4.00 เมตร ยาวรวม 66 เมตร ไมมี
ไหลทาง หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
กวา 264 ตารางเมตร ตามแบบและรายการของ อบต.โคก
สะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนา 70) 
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คาปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 จํานวน 130,000 บาท

(9) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บานนางวรรณี หมู
ที่ 11 ตั้งไว 130,000 บาท เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทาง บานนาง
วรรณี หนา 0.15 เมตร กวาง 5.00 เมตร ยาวรวม 52 เมตร มีไหล
ทาง 0.5 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
กวา 260 ตารางเมตร ตามแบบและรายการของ อบต.โคก
สะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หนา 70)

คาปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 จํานวน 100,000 บาท

(10) ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ภายใน
หมูบาน หมูที่ 2 ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเป็นคาปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ภายในหมู
บาน หนา 0.10 เมตร กวาง 4.00 เมตร ยาว 66 เมตร ไมมีไหล
ทางหรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 264 ตาราง
เมตร ตามแบบและรายการของ อบต.โคกสะอาด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 70)

คาปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 จํานวน 62,000 บาท

(11)  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ภายในหมู
บาน หมูที่ 3 ตั้งไว 62,000 บาท เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ภายในหมู
บาน หนา 0.10 เมตร กวาง 4.00 เมตร ยาว 41 เมตร ไมมีไหล
ทาง หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 164 ตาราง
เมตร ตามแบบและรายการของ อบต.โคกสะอาด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 70)
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คาปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 จํานวน 100,000 บาท

(12)  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง กลางบาน หมูที่ 7
 ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง กลาง
บาน หนา 0.10 เมตร กวาง 4.00 เมตร ยาวรวม 66 เมตร ไมมี
ไหลทาง หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 264
 ตารางเมตร ตามแบบและรายการของ อบต.โคกสะอาด ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 70)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 856,400 บาท

งบบุคลากร รวม 578,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 578,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 336,360 บาท

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 336,360 บาท สําหรับจายเป็น
เงินเดือนใหแกพนักงาน
สวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการเกษตร จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 28,030 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร(ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 60)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 242,040 บาท

คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตั้งไว 242,040 บาท สําหรับจาย
เป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนัก
วิชาการ
เกษตร จํานวน 1 อัตราๆ ละ 20,170 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั
 งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 60)
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งบดําเนินงาน รวม 178,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

ประเภทคาเชาบานพนักงานสวนตําบล (310400) ตั้งไว 48,000
 บาท เพื่อจายเป็นคา
เชาบานใหแก พนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 60)

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง
พระราชดําริภายในเขตตําบลโคกสะอาดหรือจายตามโครงการ

จํานวน 20,000 บาท

คาใชจายในโครงการสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวทางพระราชดําริภายในเขตตําบลโคกสะอาดหรือจายตาม
โครงการ ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการสนับ
สนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริภายใน
เขตตําบลโคกสะอาดหรือจายตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหนา 62)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

คาบํารุงและซอมสรางถนนเพื่อการเกษตร ตั้ง
ไว 100,000 บาท เพื่อจายเป็นคาบํารุงและซอมแซมถนน เพื่อการ
เกษตร หมูที่ 1 - 12 ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคก
สะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานการเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 68)

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

ประเภทคาวัสดุการเกษตร ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
วัสดุการเกษตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 78)
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาซอมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร หมูที่ 5 จํานวน 100,000 บาท

ซอมแซมถนนดิน สายทาง ภายในหมูบาน ลูกรังกลบหลุมบอราย
ทาง หมูที่ 5
ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนดิน สาย
ทาง ภายในหมูบาน ลูกรังกลบหลุมบอรายทาง กวาง 4.00
 เมตร ยาว 90 เมตร ไมมีไหลทาง ลูกรังกลบหลุมบอ 540 ตาราง
เมตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 68)

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมพัฒนาแหลงน้ํา จํานวน 10,000 บาท

(1) คาใชจายโครงการกิจกรรมพัฒนาแหลงนํ้า ตั้ง
ไว 10,000 บาท สําหรับจายเป็นคาใชจายโครงการกิจกรรม
พัฒนาแหลงนํ้าในเขตตําบลโคกสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหนา 82)

โครงการปลูกป่าฟนฟูตนน้ํา จํานวน 10,000 บาท

(2) คาใชจายโครงการปลูกป่าฟนฟูตนนํ้า ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อ
เป็นคาใชจายตามโครงการปลูกป่าฟนฟูตนนํ้า หรือจายตาม
โครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผน
งานการเกษตร(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหนา 62)

โครงการฝายชะลอน้ําชั่วคราว จํานวน 10,000 บาท

(3) คาใชจายโครงการฝายชะลอน้ําชั่วคราว ตั้ง
ไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝายชะลอน้ําชั่ว
คราว หรือจายตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหนา 81)
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