รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,800,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม 8,402,312 บาท
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

5,952,312 บาท

รวม

2,462,312 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน จำนวน 12 เดือน ไม่ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภ
าคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.25
61 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก
จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน จำนวน 12 เดือน ไม่ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาค
ม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561
– 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน จำนวน 12 เดือน ไม่ปราก
ฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภ
าคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.25
61 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
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514,080

บาท

42,120 บาท

42,120 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวน 12 เดือน ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
– 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาอ
งค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล เลขานุการสภาฯ ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลพร้อมการปรับปรุงเงินเดือน จ
ำนวน 7 อัตรา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, หัวหน้าสำนักปลัด
อบต. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพ
นักงานธุรการ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจ่ายตามคำสั่งเลื่อนขั้
นเงินเดือนเลื่อน/ปรับ ระดับของพนักงานส่วนตำบล ไม่ปรากฏตามแผนพัฒ
นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มค่าสู้รบ ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนต
ำบล จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนั
กปลัด อบต. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร นักจัดการงานทั่วไปเจ้า
พนักงานธุรการ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ไม่ปรากฏตามแผนพัฒ
นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
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86,400 บาท

1,777,592 บาท

3,490,000 บาท

จำนวน

2,200,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนั
กปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256
1–
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ตำแห
น่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร พนักงานขับรถ นักก
ารภารโรง คนงานทั่วไป ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ไม่ปรากฏตามแผนพั
ฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561
– 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนัก
งาน ฯลฯ
จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเก
ษตร พนักงานขับรถ นักการภารโรง คนงานทั่วไป ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุค
คล ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น
ตั้งไว้
50,000.-บาท
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จำนวน

100,000 บาท

จำนวน

1,050,000 บาท

จำนวน

130,000 บาท

รวม

2,340,000 บาท

รวม

420,000 บาท

จำนวน

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนตำบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจการจ้าง แล
ะควบคุมงานก่อสร้าง และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษพนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ระเบียบกระท
รวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯ
พ.ศ. 2557 ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
1.2 ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้
20,000.-บาท
เพื่อจ่ายแก่บุคคลที่ได้รับคำสั่งปฏิบัติราชการตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด
ได้แก่ กรรมการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ ประเมินบุคคล กรรมการหรื
อเจ้าหน้าที่ออกข้อสอบ ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนต
ำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปหรือผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบั
ติหน้าที่ ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบข
องทางราชการ ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภ
าคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.25
61 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบ
ล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อ
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จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

300,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

งถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1.เพื่อจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

1,380,000 บาท

จำนวน

230,000 บาท

1.1เพื่อจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้
30,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล จ้างเ
หมาจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้
าปกหนังสือ และจ้างเหมาอื่น ฯลฯ ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ
ตั้งไว้
200,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด ยามรักษาความปลอ
ดภัยอาคารสำนักงาน และจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่
มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางก
ารทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 –
2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จำนวน
2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกส
าร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่
ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคลหรื
อคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯ
ลฯ ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาค
ม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561
– 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
2.2 ค่ารับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 50,000.บาท
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70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับก
ารเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกั
บการรับรองสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ ระเบียบฯ ในการประชุมสภาองค์การบริ
หารส่วนตำบล ฯลฯ ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พ.ค. 25
62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 –
2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จำนวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเ
บียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง คณ
ะผู้บริหารและสมาชิก อบต. ตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด ฯลฯ ไม่ปรา
กฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พ.ค. 25
62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 –
2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
2.ค่าใช้จ่ายในรัฐพิธี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในรัฐพิธี และงานพิธีการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าพวงมาลัย ช่
อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด และพวงมาลา ในวันสำคัญต่าง ๆ ฯลฯ
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 59
3.โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโ
คกตาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของอ
งค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลในการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชา
ชน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 135
4.โครงการปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เช่น ค่าป้าย
โครงการ อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 120
5.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์ก
ารบริหารส่วนตำบล
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80,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

250,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

จำนวน

700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แ
ละนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ วัส
ดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ และค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งนั้น ๆ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (
พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 134
ค่าวัสดุ

รวม

290,000 บาท

วัสดุสำนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น
กระดาษหมึกดินสอปากกาไม้บรรทัด ยางลบ คลิปเทป พีวีซีใส (สกอตซ์เท
ป) น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้มสมุดบัญชี สมุดประวัติข้าร
าชการ ตรายาง ซองธงชาติ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ มี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเว
ลาอันสั้น และรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รว
มถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
ค่าติดตัง้ เป็นต้น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้า140
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปู โต๊
ะ ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรอง กระจกเงา น้ำดื่ม ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถ
าวรหรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนส
ภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภา
ษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2
561 – 2565) หน้า140

จำนวน

40,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ เ
บาะรถยนต์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ มีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และร
ายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รวมถึงค่าใช้จ่าย
ที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯ
ลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า140

จำนวน

50,000 บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด
น้ำมันเตา น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561
– 2565) หน้า140
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กั
น สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ย
นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่
ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2
561 – 2565) หน้า140
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล ตลับผงห
มึกสำหรับเครื่องพิมพ์ สายเคเบิล แรม แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิปเ
ม้าส์ ฮาร์ดดิสต์ ซีดีรอม จอมอนิเตอร์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรื
อตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไ
ปในระยะเวลาอันสั้น และรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรั
บปรุงวัสดุ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25
61 – 2565) หน้า140
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทรายจ่าย เ
ช่น ถังขยะ หมึกถ่ายเอกสาร วัสดุเครื่องถ่ายเอกสาร หมึกเครื่องพิมพ์ดีด
มิเตอร์น้ำประปา ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561
– 2565) หน้า140
ค่าสาธารณูปโภค

จำนวน

100,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

รวม

250,000 บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล หรือ
ไฟฟ้าสถานที่สาธารณะ ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคก
ตาล ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 140
ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน

150,000 บาท

จำนวน

5,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลที่ใช้ในก
ารติดต่อราชการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) หน้า 140
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายค่าส่งจดหมายลงทะเบียน ค่าจัดส่งไปรษณีย์แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือ
กตั้ง ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์ สำหรับส่
งเอกสารและข่าวสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากค
ลังภาครัฐ (GFMIS) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561 – 2565) หน้า 140
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการใช้บริก
ารอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ปรากฏตามแผ
นพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 140
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
ฯลฯ ที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลเ
พื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 25612565) หน้า 140
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1.โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปี พ.ศ.2564
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูสิงห์ ในการจัดงานวันปิย
มหาราช การจัดงานพระราชพิธีในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันเฉลิมพระพระชนพรรษาสมเด็
จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 จัดงานพระราชพิธีวันค
ล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนา
ถบพิตร ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561- 2565) หน้า 127
2. โครงการบริจาคโลหิต ประจำปี พ.ศ.2564
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จำนวน

10,000 บาท

จำนวน

85,000 บาท

รวม

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

รวม

60,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จำนวน

22,000 บาท

จำนวน

8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูสิงห์ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายใ
นการจัดเตรียมความพร้อมด้านการจัดเตรียมสถานที่ การรับรองเจ้าหน้าที่ที่
มารับบริจาค ประชาชน ที่มาร่วมบริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565 ) หน้า130
3.โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่ว
นท้องถิ่น อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (
2561- 2565) หน้า 130
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

จำนวน

30,000 บาท

รวม

40,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

จำนวน

40,000 บาท

รวม

2,157,800 บาท

รวม

1,807,000 บาท

รวม

1,807,000 บาท

จำนวน

1,200,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้อ
งถิ่น เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา อาหารว่าง ฯลฯ ในการจัดประชาคมเพื่อก
ารจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว1921 ลงวัน
ที่ 16 พ.ค.2562 ปรากฏตามปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 25612565) หน้า 125
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลพร้อมการปรับปรุงเงินเดือน
จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง, นักวิชาการเงินและบัญชี ,
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ , เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภ
าคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.25
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61 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล เช่น เงินเพิ่มค่าครองชี
พชั่วคราว และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อั
ตรา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี , นักวิชาการจัดเก็บรายได้ , เจ้าพนัก
งานพัสดุ ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภ
าคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.25
61 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา เดือน
ละ 3,500 บาท/คน จำนวน 12 เดือน ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.
ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภ
าคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.25
61 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง ผู้
ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงา
นจัดเก็บรายได้ ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภ
าคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.25
61 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ เช่น เงินเพิ่มค่าครอ
งชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิ
นและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ไม่ปร
ากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภ
าคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.25
61 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
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จำนวน

30,000 บาท

จำนวน

42,000 บาท

จำนวน

460,000 บาท

จำนวน

75,000 บาท

งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนตำบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจการจ้าง แล
ะควบคุมงานก่อสร้าง และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษพนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ไม่ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภ
าคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.25
61 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบข
องทางราชการ ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภ
าคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.25
61 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบของทางราชการ ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
–
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
– 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล จ้างเห
มาจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ และจ้างเหมาอื่น ฯลฯ ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2
561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
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รวม

281,000 บาท

รวม

141,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

จำนวน

96,000 บาท

จำนวน

15,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
– 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบี
ยน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการหรือไ
ปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ตามระเบียบที่ทางราชก
ารกำหนด ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
– 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น
กระดาษ หมึก ดินสอปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิปเทป พีวีซีใส (สกอต
ซ์เทป) น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ ตรายาง ซอง ธงชาติ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตาม
ปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในร
ะยะเวลาอันสั้น และรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัส
ดุ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประ
กันภัย ค่าติดตัง้ เป็นต้น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้า 140
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ สายเคเบิล แรม แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป
เม้าส์ ฮาร์ดดิสต์ ซีดีรอม จอมอนิเตอร์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรห
รือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น และรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือป
รับปรุงวัสดุ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภา
ษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25
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จำนวน

50,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

61 – 2565) หน้า139
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายค่าส่งจดหมายลงทะเบียน ค่าจัดส่งไปรษณีย์แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือ
กตั้ง ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์ สำหรับส่
งเอกสารและข่าวสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากค
ลังภาครัฐ (GFMIS) ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) หน้า 140
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่1
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณ
ลักษณะพื้นฐานพอสังเขปดังนี้ ดังนี้
- จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีควา
มเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHZ และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญ
ญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1
หน่วย
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache memory รวมใ
นระดับ (level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB
มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดี
กว่า ดังนี้
1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนา
ดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics processing
3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำ
หลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
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รวม

10,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

รวม

69,800 บาท

รวม

69,800 บาท

จำนวน

22,000 บาท

-หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
หรือชนิด Solid start Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 ห
น่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 B
ase-t หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอ
มพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 25
63 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) หมวดครุภัณฑ์คอมฯ ลำดับที่ 13
2.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่
อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานพอสังเขปดังนี้ ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอ
มพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 25
63 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ลำดับที่ 13
3.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Link
Tank Printer)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Link Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลัก
ษณะพื้นฐานพอสังเขปดังนี้
เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ Fax ภายใ
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จำนวน

2,500 บาท

จำนวน

7,500 บาท

นเครื่องเดียวกัน
เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Link Tank Printer) จ
ากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 (dpi)
มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนา
ที (ppm) หรือ8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนา
ที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวสี-ดำ)ได้
มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200
dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายสำเนาได้สีและขาวดำ
-สามารถถ่ายสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
-มีช่องต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Baset หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้
สาย wi-fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,และ Custom
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอ
มพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 25
63 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4.จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบ 1
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จำนวน

17,800 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด N
etwork จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (pp
m)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
-มีช่องต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Baset หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้
สาย wi-fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter, Legalและ Custom
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอ
มพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 25
63 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 140
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

20,000 บาท

รวม

715,000 บาท

รวม

600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความ
ดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล เพื่อให้สามารถใช้
ราชการได้ปกติ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้า 140

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
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เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลพร้อมการปรับปรุงเงินเดือน จ
ำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภ
าคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.25
61 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว , เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มค่าสู้รบ ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วน
ตำบล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
ย ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภ
าคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25
61 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง พนักงาน
ดับเพลิง ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภ
าคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.25
61 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนัก
งานจ้าง ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภ
าคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.25
61–2565 ) ของ อปท.ข้อ3.5
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รวม

600,000 บาท

จำนวน

130,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

จำนวน

400,000 บาท

จำนวน

40,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

80,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จำนวน

40,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบี
ยน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไ
ปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ฯลฯ
ตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
2.โครงการสนับสนุนสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนสร้างความปรองดองและสมานฉัน
ท์ของคนในชาติ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) หน้า 64
งบเงินอุดหนุน

รวม

35,000 บาท

รวม

35,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนตำบล เช่น ค่าตอบแทนของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และ อปพร. ที่ได้รับม
อบหมายตามคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่าง ๆ ฯลฯ ไม่ปรากฏตามแผ
นพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภ
าคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.25
61 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1.เงินอุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอภูสิงห์
(ศอ.ปส.อ.ภูสิงห์)
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใช้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ
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ดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอภูสิงห์ (ศอ.ปส.
อ.ภูสิงห์) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808/ว 6192 ลงวันที่15 ตุ
ลาคม 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) หน้า 130
2.เงินอุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ
(ศอ.ปส.จ.ศรีสะเกษ)
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใช้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ
ดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ (ศอ
.ปส.จ.ศรีสะเกษ) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว6192 ลงวั
นที่ 15 ต.ค.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) หน้า130
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

จำนวน

5,000 บาท

รวม

375,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

335,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

125,000 บาท

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใ
หม่ และเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เช่น ป้ายโครงก
าร น้ำดื่ม ผ้าเย็น ค่าไฟฟ้า อาหารว่างสำหรับบริการประชาชน ฯลฯ ตามหนั
งสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวัน
ที่ 9 มีนาคม 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) หน้า 64
2. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า

จำนวน

25,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เช่น
ค่าวิทยากร ป้ายโครงการวัสดุ อุปกรณ์ อาหาร อาหารว่าง สำหรับผู้เข้ารับกา
รอบรม ฯลฯ
ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าขององค์การบริหารส่วนตำบล
โคกตาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 089
1.4/ว 2760 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561 – 2565) หน้า 67
3.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากเด็กจมน้ำ

จำนวน

30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากเด็กจมน้ำ เช่น ค่าวิ
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ทยากร ป้ายโครงการ ค่าเหมารถ วัสดุ อุปกรณ์ อาหาร อาหารว่าง ฯลฯ สำ
หรับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25
61 – 2565) หน้า 68
4.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ก๊าซหุงต้มที่ถูกวิธีและปลอดภัย

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ก๊าซหุงต้มที่ถูกวิธีและ
ปลอดภัย เช่น ค่าวิทยากร ป้ายโครงการ ค่าก๊าซหุงต้ม วัสดุ อุปกรณ์ อาหาร
อาหารว่าง ฯลฯ สำหรับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒ
นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 68
ค่าวัสดุ

รวม

210,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

จำนวน

70,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ เ
บาะรถยนต์ ซ่อมทำ/จัดซื้อ อุปกรณ์ หรืออะไหล่รถยนต์ที่ชำรุด หรือเสื่อมสภ
าพจากการใช้งาน ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ มีอายุการใ
ช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
และรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รวมถึงค่าใช้จ่
ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขน ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 139
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด
น้ำมันเตา น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25
61 – 2565) หน้า 139
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุและเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเ
พลิง สายยางส่งน้ำ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ มีอายุกา
รใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้
น และรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
ค่าติดตั้ง ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) หน้า 139
วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุและเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเ
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พลิง สายยางส่งน้ำ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ มีอายุกา
รใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้
น และรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) หน้า 139
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทรายจ่าย
ที่ใช้ในสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ อปพร. เช่น เสื้อกั๊กสะท้อนแสง กรวย
ยางสะท้อนแสง กระบอกไฟกระพริบ เสื้อชูชีพ แผงกั้น ฯลฯ เป็นต้น ปรา
กฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 140
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความ
ดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล เพื่อให้ใช้งานได้ตา
มปกติ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 140
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลพร้อมการปรับปรุงเงินเดือน จ
ำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนักวิชาการศึกษา ไ
ม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ จำนวน 1 อัต
รา เดือนละ 3,500 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนา
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จำนวน

10,000 บาท

รวม

40,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จำนวน

40,000 บาท

รวม

1,402,100 บาท

รวม

917,600 บาท

รวม

917,600 บาท

จำนวน

650,000 บาท

จำนวน

42,000 บาท

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนั
กวิชาการศึกษา ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.
2561 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ เช่น เงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ฯ ให้แก่พนักงานจ้างตำแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนตำบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจการจ้าง แ
ละเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้า
งตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบข
องทางราชการไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
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จำนวน

200,600 บาท

จำนวน

25,000 บาท

รวม

440,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จำนวน

40,000 บาท

จำนวน

60,000 บาท

คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบของทางราชการ ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
–
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

จำนวน

20,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

รวม

150,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบี
ยน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามร
ะเบียบที่ทางราชการกำหนด ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
–
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่
น กระดาษ หมึก ดินสอปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทปพีวีซีใส (สก
อตซ์เทป) น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ กาวแฟ้ม สมุดบัญชี สมุดปร
ะวัติข้าราชการ ตรายาง ซอง ธงชาติ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรื
อตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไ
ปในระยะเวลาอันสั้น และรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรั
บปรุงวัสดุ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภา
ษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256
1 – 2565) หน้า 140
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
โคมไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภ
าพไปในระยะเวลาอันสั้น และรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือป
รับปรุงวัสดุ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภา
ษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง้ ฯลฯ
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 140
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กั
น สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรื
อปรับปรุงวัสดุ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่
าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) หน้า139
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ปูนซีเมนต์ จอบ เสียม
ขวาน เลื่อย ไม้ สี ตะปู เหล็กเส้น ยางมะตอย ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) หน้า139
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออก
ซิเจน น้ำยาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์พยาบาล ฯลฯ ซึ่งโดยสภา
พไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปล
ง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้
องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า139
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กั
น สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไม่คงทน
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จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

ถาวรหรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรื
อปรับปรุงวัสดุ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่
าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) หน้า139
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กั
น สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรื
อปรับปรุงวัสดุ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่
าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) หน้า 139
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทรายจ่าย เ
ช่น ถังขยะ หมึกถ่ายเอกสาร วัสดุเครื่องถ่ายเอกสาร หมึกเครื่องพิมพ์ดีด
มิเตอร์น้ำประปา ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้า140
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบของทางราชการ ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
–
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการใช้บริก
ารอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค
กตาล ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 140
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
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จำนวน

40,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จำนวน

80,000 บาท

จำนวน

40,000 บาท

รวม

44,500 บาท

รวม

44,500 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณ
ลักษณะพื้นฐานพอสังเขปดังนี้ ดังนี้
-จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีควา
มเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHZ และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญ
ญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1
หน่วย
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache memory รวมใ
นระดับ (level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB
มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดี
กว่า ดังนี้
1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนา
ดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics processing
3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำ
หลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
-หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
หรือชนิด Solid start Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 ห
น่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 B
ase-t หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
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จำนวน

22,000 บาท

-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอ
มพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 25
63 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ลำดับที่13
2. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน 1
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานพอสังเขปดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอ
มพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 25
63 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 13
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ในความดู
แล และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลเพื่อให้สามาร
ถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้า139
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมการปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 8 อัตรา ตำแหน่ง
ครู ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกต
าล ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
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จำนวน

2,500 บาท

จำนวน

20,000 บาท

รวม 10,130,470 บาท
รวม

3,606,540 บาท

รวม

3,606,540 บาท

จำนวน

2,450,000 บาท

เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะครูชำนาญการ (ครู คศ.23) ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน
2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 เ
งินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่
วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่
น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้า
งทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ฯ ให้แ
ก่พนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ไม่ปรากฏตามแผนพั
ฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ครู ครูผู้ผู้ช่วย ผู้ชว่ ยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ซึ่งมีสิทธิเบิกไ
ด้ตามระเบียบของทางราชการ ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256
1–
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.
2561 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
ค่าใช้สอย
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จำนวน

403,200 บาท

จำนวน

670,000 บาท

จำนวน

83,340 บาท

รวม

3,339,930 บาท

รวม

50,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

รวม

1,360,420 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบี
ยน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่าย
ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล
ครู ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง ตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด ไม่ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)ในสัง
กัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลง 22มี.ค.2559 ดังมีรายการค่าใช้จ่ายต่อไปนี้
2.1 ค่าอาหารกลางวัน
ตั้งไว้ 754,600 .- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถ
านศึกษาสำหรับ ศพด.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล อัตรามื้อล
ะ 20 บาท ต่อคน จำนวน 245 วัน จำนวน 154 คน ดังนี้
-ศพด.บ้านโคกตาล
-ศูนย์เด็กเล็ก.รร.บ้านลุมพุกคลองแก้ว
-ศพด.บ้านศาลา – นาศิลา
-ศพด.บ้านเรือทองคลองคำ
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 55
2.2 ค่าจัดการเรียนการสอน
ตั้งไว้ 261800 .- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุรายหัวเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล อัตราคนละ 1,700.บาท จำนวน 154 คน ดังนี้
-ศพด.บ้านโคกตาล
-ศูนย์เด็กเล็ก รร.บ้านลุมพุกคลองแก้ว
-ศพด.บ้านศาลา – นาศิลา
-ศพด.บ้านเรือทองคลองคำ
2.3 ค่าหนังสือเรียน
ตั้งไว้
30,800 .- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสำหรับ ศพด.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโ
~ 30 ~

จำนวน

50,000 บาท

จำนวน

1,270,420 บาท

คกตาล อัตราคนละ 200.-บาทต่อปี จำนวน 154 คน ดังนี้
-ศพด.บ้านโคกตาล
-ศูนย์เด็กเล็ก รร.บ้านลุมพุกคลองแก้ว
-ศพด.บ้านศาลา – นาศิลา
-ศพด.บ้านเรือทองคลองคำ
2.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน
ตั้งไว้
30,800 .- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับ ศพด.สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบ
ลโคกตาล อัตราคนละ 200.-บาทต่อปี จำนวน 154 คน ดังนี้
-ศพด.บ้านโคกตาล
-ศูนย์เด็กเล็ก รร.บ้านลุมพุกคลองแก้ว
-ศพด.บ้านศาลา – นาศิลา
-ศพด.บ้านเรือทองคลองคำ
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 55
2.5 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ตั้งไว้
46,200.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับ ศพด.สังกัดองค์การบริหารส่วนตำ
บลโคกตาลอัตราคนละ 300.-บาทต่อปี จำนวน 154 คน ดังนี้
-ศพด.บ้านโคกตาล
-ศูนย์เด็กเล็ก รร.บ้านลุมพุกคลองแก้ว
-ศพด.บ้านศาลา – นาศิลา
-ศพด.บ้านเรือทองคลองคำ
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 55
2.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตั้งไว้
66,220 .- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับศพด.สังกัดองค์การบริหารส่วนต
ำบลโคกตาล อัตราคนละ 430.-บาทต่อปี จำนวน 154 คน ดังนี้
-ศพด.บ้านโคกตาล
-ศูนย์เด็กเล็ก รร.บ้านลุมพุกคลองแก้ว
-ศพด.บ้านศาลา – นาศิลา
-ศพด.บ้านเรือทองคลองคำ
2.7 ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
ตั้งไว้
80,000 .- บาท
เพื่อเป็นค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูในสังกัด อบต.โคกตาล จำนวน 8 คน
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
หน้า 55
3. โครงการพัฒนาครูและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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จำนวน

40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมให้ความรู้แก่ ครู และคณะกรรมการบริ
หารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้า 52
ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม)
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารเสริม (นม) อัตราคนละ 7.82 บาท จำนวน 260 วั
น จำนวน 795 คน ดังนี้
1.1ค่าอาหารเสริม (นม) รร.ในสังกัด (สพฐ ) ตั้งไว้ 1,616,396 .-บาท
- รร.บ้านโคกตาล
- รร.บ้านลุมพุกคลองแก้ว
- รร.บ้านศาลา
- รร.บ้านเรือทองคลองคำ
1.2 ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
ตั้งไว้
313,114 .-บาท
อัตราคนละ 7.82 บาท จำนวน 260 วัน จำนวน 154 คน ดังนี้
-ศพด.บ้านโคกตาล
-ศูนย์เด็กเล็ก รร.บ้านลุมพุกคลองแก้ว
-ศพด.บ้านศาลา – นาศิลา
-ศพด.บ้านเรือทองคลองคำ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท0816.2/ว2174 ลง 13 เม.ย.2
563
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขตตำบลโคกตาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสังกั
ด (สพฐ.) 4 โรง ในเขตตำบลโคกตาล อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน
ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 1274 ลงวันที่
13เม.ย. 2563 ดังนี้
- รร.บ้านโคกตาล
- รร.บ้านลุมพุกคลองแก้ว
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รวม

1,929,510 บาท

จำนวน

1,929,510 บาท

รวม

3,184,000 บาท

รวม

3,184,000 บาท

จำนวน

3,184,000 บาท

- รร.บ้านศาลา
- รร.บ้านเรือทองคลองคำ
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

210,000 บาท

รวม

180,000 บาท

รวม

180,000 บาท

จำนวน

180,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

รวม

10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

รวม

440,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

180,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

130,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบี
ยน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไ
ปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบที่ทางรา
ชการกำหนด ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแ
ลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล เพื่อให้สามารถใช้งา
นได้ตามปกติ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้า140
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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1.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า

จำนวน

80,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

รวม

260,000 บาท

รวม

260,000 บาท

จำนวน

260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ฯลฯ
ทีจ่ ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์การบริหารส่ว
นตำบลโคกตาล ตามแนวทางโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิ
ษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬ
าภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่
วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 50
2.โครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุ ฯลฯ
ตามโครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดขยะมูลฝอย ตามชุมชนตำบลโคกตาลให้
เป็นไปด้วยความสะอาด ถูกสุขอนามัยชุมชน ปราศจากมลพิษ ปรากฏตามแ
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 122
ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ อ
อกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์พยาบาล ทรายกำจัด
ลูกน้ำ น้ำยากำจัดยุง น้ำยาเติมเครื่องดับเพลิง น้ำยาฆ่าเชื้อโรค หน้ากาก
ป้องกันโรค ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ มีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และร
ายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้
องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า139
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
1.โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขมูลฐาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการในด้านสาธารณสุขของชุมชน หมู่ที่ 1
ถึง หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตาล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภ
าพ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) หน้า 50
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลพร้อมการปรับปรุงเงินเดือน จ
ำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ นักพัฒนาชุมชน โด
ยจ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน /ปรับเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงา
นส่วนตำบล ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการ ฯ เดือน ๆ ละ
3,500 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่
ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ไม่ปราก
ฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่
ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ไม่ปราก
ฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
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รวม

1,368,500 บาท

รวม

1,022,000 บาท

รวม

1,022,000 บาท

จำนวน

620,000 บาท

จำนวน

42,000 บาท

จำนวน

310,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตั้งไว้ 144,000 .- บาท
เพื่อเป็นค่าตอบแทนบุคคลที่ทำหน้าที่ช่วย อปท.ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรทีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ตามระเบียบ ม
ท.ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและค่าเบิ
กค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0819.2/0803 ลง 6กุมภาพันธ์2563
2.ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
ตั้งไว้
20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนตำบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจการจ้าง แล
ะควบคุมงานก่อสร้าง และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษพนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ไม่ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบขอ
งทางราชการ ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบของทางราชการ ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
ค่าใช้สอย
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รวม

302,000 บาท

รวม

222,000 บาท

จำนวน

164,000 บาท

จำนวน

48,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

รวม

30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบี
ยน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่าย
ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลพ
นักงานจ้าง ตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้
องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น
กระดาษหมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทปพีวีซีใส (สกอตซ์
เทป) น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ ตรายาง ซอง ธงชาติ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปก
ติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกั
นภัย ค่าติดตัง้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้า 139
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กั
น สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไม่คง
ทนถาวรหรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเป
ลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเ
ติม หรือปรับปรุงวัสดุ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าข
นส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) หน้า 139
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ สายเคเบิล แรม แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป
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จำนวน

30,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

เม้าส์ฮาร์ดดิสต์ ซีดีรอม จอมอนิเตอร์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรื
อตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไ
ปในระยะเวลาอันสั้น และรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
– 2565) หน้า 139
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณ
ลักษณะพื้นฐานพอสังเขปดังนี้ ดังนี้
-จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีควา
มเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHZ และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญ
ญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1
หน่วย
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache memory รวมใ
นระดับ (level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB
มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดี
กว่า ดังนี้
1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนา
ดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics processing
3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำ
หลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
-หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
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รวม

44,500 บาท

รวม

44,500 บาท

จำนวน

22,000 บาท

หรือชนิด Solid start Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 ห
น่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 B
ase-t หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอ
มพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 25
63 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 13
2. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์

จำนวน

2,500 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน 1
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานพอสังเขปดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอ
มพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 25
63 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 13
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
ฯลฯ ที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้า 140
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

2,245,000 บาท

รวม

1,582,000 บาท

งบบุคลากร
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เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลพร้อมการปรับปรุงเงินเดือน
จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา นายช่างไฟ
ฟ้า และเจ้าพนักงานประปา โดยจ่ายตามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อน/ปรับ
ระดับของพนักงานส่วนตำบล ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
–
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล เช่น เงินเพิ่มค่าครองชี
พชั่วคราว และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3
อัตรา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า นายช่างโยธา เจ้าพนักงานประปา ไม่ปราก
ฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เดือนละ 3,500 บาท
/เดือน จำนวน 12 เดือน ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
– 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำ
นวน 5 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานผ
ลิตน้ำประปา และคนงานทั่วไป ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256
1–
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
( พ.ศ.
2561 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
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รวม

1,582,000 บาท

จำนวน

800,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

จำนวน

42,000 บาท

จำนวน

600,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่
วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 5 อั
ตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานผลิตน้ำประ
ปา และคนงานทั่วไป ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนตำบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจการจ้าง แล
ะควบคุมงานก่อสร้าง และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษพนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ไม่ปรากฏตามแ
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256
1 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบข
องทางราชการ ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.
2561 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบของทางราชการ ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
–
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
~ 41 ~

จำนวน

90,000 บาท

รวม

358,000 บาท

รวม

108,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

จำนวน

48,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
ค่าใช้สอย

รวม

90,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล จ้างเห
มาจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าป
กหนังสือ และจ้างเหมา
ฯลฯ ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

50,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

รวม

160,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบี
ยน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไ
ปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามระเ
บียบที่ทางราชการกำหนด ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
2.ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการรังวัดที่ดิน ในการดำเนินการรังวัดแบ่งแย
กที่ดินราชการ หรือที่สาธารณประโยชน์ ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (
พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภา
คม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256
1 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.5
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิปเทป พีวีซีใส (สกอต
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ซ์เทป) น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้
าราชการ ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ มี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวล
าอันสั้น และรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ร
วมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภั
ย ค่าติดตั้ง ฯลฯ เป็นต้น ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้า 139
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
โคมไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไ
ม่คงทนถาวรหรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรื
อเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่
อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าข
นส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 139
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ปูนซีเมนต์ จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ไม้ สี
ตะปู เหล็กเส้น ยางมะตอย ฯลฯ ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ
.ศ.2561 – 2565) หน้า 139
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน
สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาว
รหรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภ
าพไปในระยะเวลาอันสั้น และรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) หน้า 139
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึ
กสำหรับเครื่องพิมพ์ สายเคเบิล แรม แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิปเม้าส์
ฮาร์ดดิสต์ ซีดีรอม จอมอนิเตอร์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปก
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จำนวน

70,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

ติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ร
วมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
ค่าติดตั้ง ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้า 139
งบลงทุน

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

285,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

285,000 บาท

จำนวน

110,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินฯลฯ ที่อยู่ในความ
ดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล เพื่อให้ใช้งานได้ตา
มปกติ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 139

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1.อุดหนุนส่วนราชการ
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาขุขันธ์ เพื่อพาดสายดับ
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้านลุมพุก หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี
สะเกษ ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 84
2.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาขุขันธ์ เพื่อพาดสายดับ
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโคกทุ่งล้อม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จั
งหวัดศรีสะเกษ ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้า 84
3.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาขุขันธ์ เพื่อพาดสายดับ
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้านลุมพุกพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้า 84
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2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโคกทุ่งล้อม
อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาขุขันธ์ เพื่อการขยายเข
ตไฟฟ้าแรงต่ำ ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโคกทุ่งล้อม ตำบลโคกตาล อำเภอภู
สิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้า 84
5.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านศาลา อำเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาขุขันธ์ เพื่อการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านศาลา ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จั
งหวัดศรีสะเกษ ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้า 99
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

จำนวน

35,000 บาท

จำนวน

140,000 บาท

รวม

265,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

265,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

265,000 บาท

จำนวน

25,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สารเสพติดในสถานศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในการต่อต้านปัญหา ภัยจากยาเสพติด
ในสถานศึกษาในเขตตำบลโคกตาล เช่น สมุด ปากกา ป้ายโครงการ อาหาร
อาหารว่าง ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0816.5/ว 272
6 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 –
2565 ) หน้า 69
2.โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีตำบลโคกตาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีขององค์การบริหารส่
วนตำบลโคกตาล เช่น สมุด ปากกา อาหาร ป้าย ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชา
ชนตามอำนาจหน้าที่ฯ พ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 –
2565 ) หน้า71
3.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับประชาชนแ
ละกลุ่มอาชีพตำบลโคกตาล เช่นสมุด ปากกา ป้าย อาหาร
ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0881.4/
ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ฯ พ.ศ. 2560 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0881.4/ว 1659 ลงวันที่ 2
4 สิงหาคม 2553 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565 ) หน้า 62
4. โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกตาล

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกตาล เ
ช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อาหาร อาหารว่าง ฯลฯ ที่จำเป็นในก
ารจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) หน้า57
5.โครงการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ไม่มีที่พึ่งพิง

จำนวน

150,000 บาท

รวม

220,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

220,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

220,000 บาท

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ไ
ม่มีที่พึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล เช่น สร้างที่พักอาศัย ซ่อมแซ
มที่พักอาศัย ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในก
ารช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ฯ พ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒ
นาท้องถิ่น (2561 – 2565 ) หน้า 62

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 22 ประจำปี 2564
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริห
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ารส่วนตำบลโคกตาล เช่น การจัดซื้อ ชุดกีฬา ลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอล ลู
กตะกร้อ ลูกเปตอง ค่าจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขั
นกีฬาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจั
ดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์ก
รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25
61 – 2565) หน้า 60
2.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอำเภอ จังหวัด
และหน่วยงานอื่น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาในนาม องค์การบริหารส่วนต
ำบลโคกตาล เข้าร่วมแข่งขันในระดับอำเภอ ,จังหวัด,และหน่วยงานอื่นเช่น
ชุดกีฬา ลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอล ลูกตะกร้อ ลูกเปตอง ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องใ
นการจัดการแข่งขันกีฬาตามระเบียบกระทรวง
มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและกา
รส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 60
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวน

20,000 บาท

รวม

330,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

120,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

120,000 บาท

จำนวน

60,000 บาท

จำนวน

60,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทภูสิงห์ ประจำปี 2564
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทภูสิงห์ ปร
ะจำปี 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใ
นการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขอ
งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.
ศ. 2561 – 2565)
หน้า 59
2.โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์แห่พระลากสิงห์ ประจำปี 2564
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์แห่พระลากสิงห์ ประ
จำปี 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในก
ารจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของอ
งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565 หน้า 58
~ 47 ~

งบเงินอุดหนุน

รวม

210,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

210,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

150,000 บาท

รวม

3,676,151 บาท

รวม

3,676,151 บาท

รวม

3,676,151 บาท

จำนวน

305,578 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1.อุดหนุนการจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทย
ประจำปี 2564
เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใช้ในการสนับสนุนการจัดงานวันดอกลำดวนจังห
วัดศรีสะเกษ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) หน้า 129
2.อุดหนุนการจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยและกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวั
ด ประจำปี 2564
เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใช้ในการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลปีใหม่และ
งานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษประจำปี 2563 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (
พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 129
3.อุดหนุนโครงการพิธีเฉลิมฉลองสักการะศาลหลักเมือง ประจำปี 2564
เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพิธีเฉลิมฉลองสักการะศาลหลักเมือง ป
ระจำปี 2563 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) หน้า 129
4.อุดหนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์
”และการแข่งขันกีฬาคนพิการ แห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และ นครลำด
วนเกมส์ ครั้งที่ 37 ตามหนังสือที่ กก 5103.16/ว3423 ลงวันที่ 15 กรกฎา
คม 2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
1.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.และขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 1
บ้านโคกตาล สายจากสี่แยกซุ้มประตูบ้านโคกตาล ถึง สามแยกสหกรณ์หมู่บ้าน
ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. จำ
นวน 168 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.และขยายไหล่ทาง พร้อมป้ายประชาสัมพั
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นธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้า 105 แก้ไข ครั้งที่ 1/2563
10.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.และขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 10
บ้านโคกตาลกลาง สายสี่แยกหน้าบ้านนายเลื่อม รัตนพันธ์ ถึงประปาหมู่บ้าน
ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร
จำนวน 226 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.และขยายไหล่ทาง พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256
1 – 2565) หน้า 107 แก้ไข ครั้งที่ 1/2563
11.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.และขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 11
บ้านลุมพุกพัฒนา สายหน้าบ้านนายโบก ศรีสิงห์ ถึง หน้าบ้านนายพลอย
นรสิงห์ ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร
จำนวน 196 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.และขยายไหล่ทาง พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256
1 – 2565) หน้า 107 แก้ไข ครั้งที่ 1/2563
12.โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านเขาแดง
สายสวนยางนายธนพัฒน์ เทาศิริ ถึงสวนปาร์มนางสงวน จันครา ต.โคกตาล
อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร สายสวนยางนายธน
พัฒน์ เทาศิริ ถึง สวนปาร์มนางสงวน จันครา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 7
60 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ยหนา 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,040 ตาร
างเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 86 แก้ไข ครั้งที่ 1/2563
13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13
บ้านโคกทราย สายหน้าบ้านนายใส รัตนพันธ์ ถึง
ถนนคอนกรีตเส้นกลางหมู่บ้าน ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนาย
ใส รัตนพันธ์ ถึง ถนนคอนกรีตเส้นกลางหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ย
าว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 623 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้
องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 79 แก้ไข ครั้งที่ 1/2563
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จำนวน

424,616 บาท

จำนวน

370,872 บาท

จำนวน

199,731 บาท

จำนวน

350,000 บาท

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านลุมพุก
ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่ที่ 2 บ้า
นลุมพุก ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
สายที่ 1 สายหน้าบ้านนายสมศักดิ์ สาทร ถึงหน้าบ้านนายพลอย พลหาร
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 66 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยก
ว่า 231 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชามสัมพันธ์ 1 ป้าย
สายที่ 2 สายหน้าบ้านนางอิน สมเพ็ชร ถึง หน้าบ้านนายสัมฤทธิ์ ศรีสิงห์
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อ
ยกว่า 241.50 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 –
2565) หน้า 76 แก้ไข ครั้งที่ 1/2563
3.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.และขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 3
บ้านคลองแก้ว สายจากหน้าบ้านนายเทียม รสหอม ถึง
ถนนคอนกรีตสายกลางหมู่บ้าน ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมต
ร จำนวน 159 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.และขยายไหล่ทาง พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256
1 – 2565) หน้า 105 แก้ไข ครั้งที่ 1/2563
4.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.และขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 4
บ้านศาลา สายจากสี่แยกโรงเรียนบ้านศาลา ถึง หน้าบ้านนายปอก ปรือปรัก
ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมต
ร จำนวน 111 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.และขยายไหล่ทาง พร้อมป้ายประ
ชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2
561 – 2565) หน้า 106 แก้ไข ครั้งที่ 1/2563
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเรือทอง
สายนานางวิไล สายโส ถึงนานางลิน แหวนเงิน ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์
จ.ศรีสะเกษ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานางวิไล สา
ยโส ถึงนานางลิน แหวนเงิน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.
15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพั
นธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
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จำนวน

267,679 บาท

จำนวน

294,260 บาท

จำนวน

210,349 บาท

จำนวน

284,538 บาท

2565) หน้า 77 แก้ไข ครั้งที่ 1/2563
6.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.และขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 6
บ้านโนนสวรรค์ สายหน้าบ้านนายทองสา ดวงน้อย ถึงหน้าบ้านนางภู กงล้อม
ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร
จำนวน 181 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.และขยายไหล่ทาง พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256
1 – 2565) หน้า 106 แก้ไข ครั้งที่ 1/2563
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
บ้านคลองคำโคกแต้ สายหน้าบ้านนายสุบิน ทองลาย ถึง หน้าบ้านนางกันยา
พงษ์วัน ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เ
มตร ยาว 74 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 259 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 78 แก้ไข ครั้งที่ 1/2563
8.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.และขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 8
บ้านโคกทุ่งล้อม สายจากสี่แยกซุ้มประตูบ้านโคกทุ่งล้อม ถึงหน้าบ้านนายหัด
ธรรมพร ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
จำนวน 31 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.และขยายไหล่ทาง พร้อมป้ายประชาสั
มพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
– 2565) หน้า 106 แก้ไข ครั้งที่ 1/2563
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านนาศิลา
สายสี่แยกหน้าบ้านนายบุญถิ่น ทองอินทร์ ถึงหน้าบ้าน นายสมิด วันคำ
ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เม
ตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 500 ตารางเ
มตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒ
นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 78 แก้ไข ครั้งที่ 1/2563

~ 51 ~

จำนวน

321,734 บาท

จำนวน

154,225 บาท

จำนวน

188,301 บาท

จำนวน

304,268 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

20,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

20,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

รวม

130,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

130,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

50,000 บาท

วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทรายจ่าย เช่
น ท่อน้ำ กาว ก๊อกน้ำ มิเตอร์น้ำประปา ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 139
ค่าสาธารณูปโภค

จำนวน

50,000 บาท

รวม

80,000 บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ประปาสาธารณะที่
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 139
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

จำนวน

80,000 บาท

วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ได้แก่ บัวรดน้ำ ปุ๋ย กรรไกรตัดหญ้า บุ้ง
กี้ สารเคมีป้องกันและ กำจัดศัตรูพืช พันธุ์ไม้ พันธุ์ข้าว ฯลฯ ปรากฏตามแผ
นพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 139
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบกลาง

รวม 16,672,667 บาท
รวม 16,672,667 บาท

งบกลาง

รวม 16,672,667 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกตาล ที่ต้องจ่ายสมทบให้กับกองทุนประกันสังคม ตามพระรา
ชบัญญัติประกันสังคม ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุดที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ) ปรากฏตามแผนพัฒ
นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) หน้า 131
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จำนวน

320,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ตา
มระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4 ) พ.ศ.2562
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 132
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้พิการ ขององ
ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4 ) พ.ศ.2562 ป
รากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 132
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ที่แพทย์ให้การรับรอง ตามระเบียบม
หาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท. ปรากฏตามแ
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 132
สำรองจ่าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็นที่เกิดเหตุจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่
วม ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ซึ่งเป็
นเรื่องฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ฯ พ.ศ. 2560 หนังสือกรมส่งเสริ
มการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม
2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 131
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1.เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.
ท.) โดยคำนวณค่าใช้จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ประจำปีตามงบประม
าณรายจ่ายทั่วไป ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่
วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ปรากฏตามแ
ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 118
2.เงินสมทบกองทุนสวัสวัสดิการชุมชนตำบลโคกตาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกตาลเพื่อพัฒนาคุณภ
าพชีวิตของประชาชนตำบลโคกตาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0891.4/ว974 ลงวันที่ 14 พ.ค.2558
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จำนวน

8,312,400 บาท

จำนวน

6,564,000 บาท

จำนวน

204,000 บาท

จำนวน

500,000 บาท

จำนวน

181,470 บาท

จำนวน

50,000 บาท

3.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

จำนวน

280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโ
คกตาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –
2564) หน้า 118 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือ มท 089
1.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554
4 เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน

จำนวน

260,797 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำถ่ายโอน จำนวน 1 ราย ตาม
หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.5/ว34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
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