
องคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา
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236 หมูที่ 2  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ เจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร  47290

พื้นที่ 73.72 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 4,890 คน
ชาย 2,459 คน

หญิง 2,431 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลโคกศิลา
อําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกศิลาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลโคกศิลาจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอด
จนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 26,377,947.12 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 9,775,583.09 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,700,912.44 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 4 โครงการ รวม 
727,376.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 35 โครงการ รวม 982,309.00 
บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 23,073,980.79 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 17,420.71 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 37,754.95 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 180,890.93 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 37,740.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 11,373,119.20 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 11,427,055.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 46,571.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 17,232,782.30 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 5,011,949.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,043,272.37 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,984,960.93 บาท

งบลงทุน จํานวน 770,600.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,422,000.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 46,571.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 495,602.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา

อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 144,704.26 28,152.00 30,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

83,802.00 18,540.00 84,800.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 127,686.58 50,000.00 130,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 38,110.00 40,000.00 38,000.00

หมวดรายได้จากทุน 4,660.00 0.00 4,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 398,962.84 136,692.00 286,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 15,674,071.00 14,947,708.00 15,979,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15,674,071.00 14,947,708.00 15,979,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,888,887.00 14,215,600.00 14,234,200.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

13,888,887.00 14,215,600.00 14,234,200.00

รวม 29,961,920.84 29,300,000.00 30,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 6,315,643.00 6,904,289.00 7,319,041.00

งบบุคลากร 9,232,419.00 11,760,024.00 11,689,280.00

งบดําเนินงาน 4,189,821.98 5,773,987.00 6,455,779.00

งบลงทุน 801,490.00 2,971,700.00 3,246,400.00

งบเงินอุดหนุน 2,170,383.70 1,890,000.00 1,789,500.00

รวมจายจากงบประมาณ 22,709,757.68 29,300,000.00 30,500,000.00

รวม 22,709,757.68 29,300,000.00 30,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลโคกศิลา
อําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลโคกศิลา

อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,854,460

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,080,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,713,299

แผนงานสาธารณสุข 1,095,220

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,145,020

แผนงานเคหะและชุมชน 5,032,060

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 60,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 185,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 15,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,319,041

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 30,500,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,150,760 0 7,150,760
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,139,120 0 2,139,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,011,640 0 5,011,640

งบดําเนินงาน 1,935,600 477,000 2,412,600
    ค่าตอบแทน 385,000 215,000 600,000

    ค่าใช้สอย 1,115,600 200,000 1,315,600

    ค่าวัสดุ 190,000 50,000 240,000

    ค่าสาธารณูปโภค 245,000 12,000 257,000

งบลงทุน 271,600 19,500 291,100
    ค่าครุภัณฑ์ 271,600 19,500 291,100

                              รวม 9,357,960 496,500 9,854,460

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา

อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร

หน้า : 1/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 319,800 0 319,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 319,800 0 319,800

งบดําเนินงาน 368,000 363,600 731,600
    ค่าตอบแทน 48,000 117,600 165,600

    ค่าใช้สอย 220,000 84,000 304,000

    ค่าวัสดุ 100,000 162,000 262,000

งบลงทุน 0 12,000 12,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 12,000 12,000

งบเงินอุดหนุน 17,500 0 17,500
    เงินอุดหนุน 17,500 0 17,500

                              รวม 705,300 375,600 1,080,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา

อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร

หน้า : 2/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,438,220 0 1,438,220
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,438,220 0 1,438,220

งบดําเนินงาน 222,000 1,441,079 1,663,079
    ค่าตอบแทน 47,000 0 47,000

    ค่าใช้สอย 85,000 512,130 597,130

    ค่าวัสดุ 90,000 892,949 982,949

    ค่าสาธารณูปโภค 0 36,000 36,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,612,000 1,612,000
    เงินอุดหนุน 0 1,612,000 1,612,000

                              รวม 1,660,220 3,053,079 4,713,299

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา

อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร

หน้า : 3/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 199,920 0 199,920
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 199,920 0 199,920

งบดําเนินงาน 153,300 582,000 735,300
    ค่าตอบแทน 43,300 144,000 187,300

    ค่าใช้สอย 90,000 338,000 428,000

    ค่าวัสดุ 20,000 100,000 120,000

งบเงินอุดหนุน 0 160,000 160,000
    เงินอุดหนุน 0 160,000 160,000

                              รวม 353,220 742,000 1,095,220

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา

อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร

หน้า : 4/8



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 883,220 883,220
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 883,220 883,220

งบดําเนินงาน 238,000 238,000
    ค่าตอบแทน 138,000 138,000

    ค่าใช้สอย 70,000 70,000

    ค่าวัสดุ 30,000 30,000

งบลงทุน 23,800 23,800
    ค่าครุภัณฑ์ 23,800 23,800

                              รวม 1,145,020 1,145,020

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา

อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,697,360 0 1,697,360
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,697,360 0 1,697,360

งบดําเนินงาน 415,200 0 415,200
    ค่าตอบแทน 124,000 0 124,000

    ค่าใช้สอย 121,200 0 121,200

    ค่าวัสดุ 170,000 0 170,000

งบลงทุน 19,500 2,900,000 2,919,500
    ค่าครุภัณฑ์ 19,500 0 19,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,900,000 2,900,000

                              รวม 2,132,060 2,900,000 5,032,060

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา

อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร

หน้า : 6/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 60,000 60,000
    ค่าใช้สอย 60,000 60,000

                              รวม 60,000 60,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 80,000 105,000 185,000
    ค่าใช้สอย 80,000 105,000 185,000

                              รวม 80,000 105,000 185,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา

อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร

หน้า : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา
และป่าไม้

รวม

งบดําเนินงาน 15,000 15,000
    ค่าใช้สอย 15,000 15,000

                              รวม 15,000 15,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,319,041 7,319,041
    งบกลาง 7,319,041 7,319,041

                              รวม 7,319,041 7,319,041

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา

อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,854,460

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,080,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,713,299

แผนงานสาธารณสุข 1,095,220

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,145,020

แผนงานเคหะและชุมชน 5,032,060

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 60,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 185,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 15,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,319,041

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 30,500,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลโคกศิลา และโดยอนุมัติของนายอําเภอเจริญศิลป

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 30,500,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 30,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลโคกศิลา
อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร



รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลโคกศิลาปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลโคกศิลามีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นางอุไร   เพชราเวช)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลโคกศิลา

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายสุโชติ   กาญจนกุล)

ตําแหนง นายอําเภอเจริญศิลป



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา
อําเภอ เจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 37,793.25 53,617.00 61,998.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 72,882.64 64,186.02 65,902.26 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 14,440.00 15,836.00 16,804.00 15,000.00 13.33 % 17,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 13,152.00 -1.16 % 13,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 125,115.89 133,639.02 144,704.26 28,152.00 30,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 640.20 902.10 1,018.50 700.00 42.86 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ
การโฆษณา

50.00 60.00 130.00 60.00 66.67 % 100.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 460.00 360.00 580.00 360.00 38.89 % 500.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 3,126.60 200.25 3,000.00 -93.33 % 200.00
     คาปรับการผิดสัญญา 520.00 65,683.90 73,533.25 5,000.00 1,400.00 % 75,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 204.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

6,570.00 6,420.00 5,280.00 6,420.00 -22.12 % 5,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 40.00 60.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 11,240.20 76,796.60 83,802.00 18,540.00 84,800.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 89,473.16 106,122.57 127,686.58 50,000.00 160.00 % 130,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 89,473.16 106,122.57 127,686.58 50,000.00 130,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 209.50 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 60,173.82 53,040.00 38,110.00 40,000.00 -5.00 % 38,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 60,173.82 53,249.50 38,110.00 40,000.00 38,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 4,660.00 0.00 100.00 % 4,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 4,660.00 0.00 4,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 352,667.23 338,299.15 334,700.89 345,060.00 -1.18 % 341,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,170,283.47 8,369,758.05 8,505,453.17 7,866,415.00 10.28 % 8,675,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,825,465.65 1,947,263.21 1,793,640.29 1,947,263.00 -6.07 % 1,829,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 81,195.19 87,821.80 28,771.61 87,822.00 -71.53 % 25,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,490,448.17 3,980,480.70 4,285,632.41 3,980,480.00 9.79 % 4,370,000.00
     ภาษีสุรา 1,033,431.43 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาภาคหลวงแร 36,095.76 22,860.95 33,001.37 23,310.00 41.57 % 33,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 32,215.42 38,396.99 37,845.26 39,160.00 -2.96 % 38,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

508,335.00 657,698.00 655,026.00 657,698.00 1.57 % 668,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 510.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,530,137.32 15,443,088.85 15,674,071.00 14,947,708.00 15,979,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

13,083,479.00 12,911,125.00 13,888,887.00 14,215,600.00 0.13 % 14,234,200.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,083,479.00 12,911,125.00 13,888,887.00 14,215,600.00 14,234,200.00
รวมทุกหมวด 27,899,619.39 28,724,021.54 29,961,920.84 29,300,000.00 30,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา

อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 30,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 30,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 17,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับกับรายรับจริงปที่ลวงมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 13,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับกับรายรับจริงปที่ลวงมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 84,800 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการเทาเดิม โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 100 บาท

ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 200 บาท

ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 75,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 130,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 130,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 4,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 38,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 38,000 บาท

ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,979,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 341,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น  โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,675,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น  โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,829,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น  โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการลดลง  โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,370,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น  โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 33,000 บาท

ประมาณการลดลง  โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 38,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น  โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 668,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น  โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 14,234,200 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 14,234,200 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น  โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,454,400 1,454,400 1,443,483 1,454,400 0 % 1,454,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,139,120 2,139,120 2,128,203 2,139,120 2,139,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,240,400 2,467,540 2,346,583 2,954,280 33.18 % 3,934,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 56,000 50,200 17,720 16,000 -56.25 % 7,000

เงินประจําตําแหนง 252,625 186,000 168,000 168,000 25 % 210,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา

อําเภอเจริญศิลป    จังหวัดสกลนคร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 399,360 405,360 416,490 508,960 46.22 % 744,200

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 39,480 33,480 24,810 30,060 6.45 % 32,000

เงินอื่นๆ 0 67,825 84,000 84,000 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,987,865 3,210,405 3,057,603 3,761,300 5,011,640
รวมงบบุคลากร 5,126,985 5,349,525 5,185,806 5,900,420 7,150,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 12,250 3,000 140,000 23.57 % 173,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 16,000 40,000 83,000 136,000 19.12 % 162,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 33,600 23,600 16,500 35,000 14.29 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 49,600 75,850 102,500 311,000 385,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 237,700 237,350 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาจัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ 0 0 5,875 20,000 0 % 20,000

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 0 0 182,435 130,000 -23.08 % 100,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 33,000 45,600 0 % 45,600

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,410 11,500 53,205 100,000 -10 % 90,000

วันที่พิมพ : 23/9/2563  09:33:01 หน้า : 2/45



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาของขวัญ ของรางวัลหรือรางวัลในการจัด
กิจกรรมตางๆ

0 0 0 5,000 100 % 10,000

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 350,000

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 0 300,000 -100 % 0

คาใช้จายในการจัดทํารังวัด  สอบเขต  แนว
เขตที่ดินสาธารณะประโยชนและการขึ้น
ทะเบียนที่ดิน

0 0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในการจัดทํารังวัด สอบเขต แนว
เขตที่ดิน สาธารณะประโยชนและการขึ้น
ทะเบียนที่ดิน

0 0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 61,440.4 91,344.5 174,877.35 140,000 7.14 % 150,000

คาใช้จายในการเตรียมการรับเสด็จ/เฉลิม
พระเกียรติ

103,410 46,900 9,938 20,000 50 % 30,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 72,300 98,100 241,600 220,000 -9.09 % 200,000

คาธรรมเนียมศาลและคาใช้จายที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินคดี

0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา

1,000 0 7,500 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการฝึกอบรมศึกษาเรียนรู้พระราช
กรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในการแก้ไขปัญหาความเดิอดร้อนของ
ประชาชนและกราบพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ประจําปงบประมาณ 2560

322,120 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 48,290 0 40,850.8 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 866,670.4 485,194.5 749,281.15 1,090,600 1,115,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 133,832 58,384 39,549 30,000 33.33 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 19,782 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 17,100 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 84,291 78,458 77,239 70,400 13.64 % 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 14,480 17,370 17,650 31,500 -4.76 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 249,703 173,994 134,438 156,900 190,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 101,713.03 104,726.3 139,789.99 172,000 -18.6 % 140,000

คาบริการโทรศัพท 107 312.44 674.1 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 84,744 86,242 93,262.53 130,900 -23.61 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 186,564.03 191,280.74 233,726.62 307,900 245,000
รวมงบดําเนินงาน 1,352,537.43 926,319.24 1,219,945.77 1,866,400 1,935,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวน 
(แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน)

0 0 0 0 100 % 224,000

คาจัดซื้อเก้าอี้บุนวม 0 0 0 27,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 0 0 144,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงคขาพับหน้าเหล็ก 0 0 0 26,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโทรโขง 0 0 3,800 0 0 % 0

คาจัดซื้อโพเดียมขาคู        0 0 9,400 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง 0 0 5,900 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดกล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0 0 9,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร 0 0 0 27,700 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี 0 0 7,990 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อตู้เย็น ขนาด  9 คิวบิกฟุต 0 0 10,900 0 0 % 0

คาจัดซื้อผ้ามานพร้อมอุปกรณ 0 0 24,300 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One 
สําหรับงานสํานักงาน

0 0 0 0 100 % 34,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้ง

0 0 0 0 100 % 8,600

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา 0 0 8,900 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร 0 0 17,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อเต็นท 149,500 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 149,500 0 97,690 224,700 271,600
รวมงบลงทุน 149,500 0 97,690 224,700 271,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 8,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 8,000 0 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 8,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไป 6,637,022.43 6,275,844.24 6,503,441.77 7,991,520 9,357,960
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 781,440 826,440 874,673 1,250,860 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 4,000 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 267,120 199,959 278,400 295,080 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 44,000 32,742 40,440 31,304 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,138,560 1,101,141 1,235,513 1,619,244 0
รวมงบบุคลากร 1,138,560 1,101,141 1,235,513 1,619,244 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

18,400 48,700 52,490 205,000 -35.12 % 133,000

วันที่พิมพ : 23/9/2563  09:33:02 หน้า : 7/45



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 1,000 400 % 5,000

คาเชาบ้าน 37,500 37,300 52,000 40,000 80 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 1,000 400 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 55,900 86,000 104,490 247,000 215,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 6,250 6,750 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 0 0 4,530 5,000 100 % 10,000

คาใช้จายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้ขององคการบริหารสวนตําบล

0 0 8,316 4,000 150 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการปรับปรุงระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

0 5,950 0 89,000 12.36 % 100,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 17,980 20,528 43,232 25,000 20 % 30,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 25,700 28,200 36,790 38,000 -21.05 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 1,400 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 49,930 61,428 94,268 171,000 200,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 41,887.1 28,889.9 29,874 30,000 -16.67 % 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร 9,180 19,690 17,510 25,000 0 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 51,067.1 48,579.9 47,384 55,000 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย 4,630 3,090 7,033 12,000 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,630 3,090 7,033 12,000 12,000
รวมงบดําเนินงาน 161,527.1 199,097.9 253,175 485,000 477,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 0 16,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One 
สําหรับงานสํานักงาน

0 0 0 0 100 % 17,000

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก 0 0 21,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 5,800 0 5,800 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 21,800 21,000 5,800 19,500
รวมงบลงทุน 0 21,800 21,000 5,800 19,500

รวมงานบริหารงานคลัง 1,300,087.1 1,322,038.9 1,509,688 2,110,044 496,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,937,109.53 7,597,883.14 8,013,129.77 10,101,564 9,854,460
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 321,660 126,819 0 145,900 36.94 % 199,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 16,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 27,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 3,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 441,660 246,819 30,000 281,900 319,800
รวมงบบุคลากร 441,660 246,819 30,000 281,900 319,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 15,000 -13.33 % 13,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 9,000 15,000 0 5,000 300 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 9,000 15,000 0 35,000 48,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 69,000 66,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 0 0 60,000 80,000 0 % 80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 9,074 19,616 0 10,000 100 % 20,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 19,570 2,500 0 37,000 -18.92 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 11,650 70,000 28.57 % 90,000

รวมค่าใช้สอย 97,644 88,116 71,650 197,000 220,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 5,500 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 19,600 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 78,966 70,085 54,861.93 60,000 16.67 % 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 78,966 95,185 54,861.93 80,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 185,610 198,301 126,511.93 312,000 368,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) อําเภอเจริญศิลป

0 0 0 0 100 % 17,500

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 17,500
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 17,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 627,270 445,120 156,511.93 593,900 705,300
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 42,000 114,000 117,600 0 % 117,600

รวมค่าตอบแทน 0 42,000 114,000 117,600 117,600
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการดําเนินงานตามมาตราการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาบนท้องถนน

111,024 46,721 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในการพัฒนาหรือเสริมสร้าง
ศักยภาพการดําเนินงานอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

15,544 0 15,535 64,000 0 % 64,000

คาใช้จายในโครงการ "หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้
ชีพกู้ภัย" ( OTOS)

0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 126,568 46,721 15,535 84,000 84,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 12,900 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 102,000 0 % 102,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 7,300 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 20,200 0 162,000 162,000
รวมงบดําเนินงาน 126,568 108,921 129,535 363,600 363,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกอสร้าง

คาจัดซื้อเลื่อยยนต 0 0 0 0 100 % 12,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 12,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 12,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 126,568 108,921 129,535 363,600 375,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 753,838 554,041 286,046.93 957,500 1,080,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 727,320 766,699 739,970 652,040 40.04 % 913,120

เงินวิทยฐานะ 0 0 38,500 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 384,480 362,560 407,040 425,040 3.73 % 440,900

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 54,360 39,710 31,800 34,000 24.12 % 42,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,166,160 1,168,969 1,217,310 1,153,080 1,438,220
รวมงบบุคลากร 1,166,160 1,168,969 1,217,310 1,153,080 1,438,220

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 50,045 -16.08 % 42,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 50,045 47,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 0 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวน
ตําบลโคกศิลา

0 0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลโคกศิลา 

0 9,170 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 5,960 9,900 9,060 20,000 0 % 20,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 29,500 11,700 11,700 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 35,460 30,770 20,760 55,000 85,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,830 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 72,000 -44.44 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 4,830 0 0 102,000 90,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบดําเนินงาน 40,290 30,770 20,760 207,045 222,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,206,450 1,199,739 1,238,070 1,360,125 1,660,220

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 10,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 0 0 10,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 คาใช้จายโครงการประชุมผู้ปกครอง 10,000 0 0 0 0 % 0

 คาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 20,000 0 0 0 0 % 0

 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวัน)       

449,520 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 20,000 30,000 30,000 0 % 30,000

คาใช้จายในการจัดงานวันพอวันแมแหงชาติ 10,000 0 20,000 20,000 0 % 20,000

คาสื่อการเรียนการสอน 0 142,800 0 0 0 % 0

คาสื่อการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว) 156,400 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา   
(คาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

0 0 422,500 443,600 -30.41 % 308,700

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  
(คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก)

0 0 50,850 54,240 -14.58 % 46,330

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  
(คาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน)        0 411,600 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
(คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก)

0 0 124,100 146,200 -26.74 % 107,100

รวมค่าใช้สอย 645,920 584,400 657,450 694,040 512,130
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 10,000 10,000 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 10,000 10,000 0 0 % 0

คาอาหารเสริม (นม) 0 0 890,421.28 981,397 -9.01 % 892,949

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 10,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุอื่น 954,196.78 930,566.16 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 954,196.78 950,566.16 920,421.28 981,397 892,949
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 36,000 36,000 36,000 36,000 0 % 36,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000
รวมงบดําเนินงาน 1,636,116.78 1,570,966.16 1,613,871.28 1,711,437 1,441,079

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา 0 0 0 107,600 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุม 0 0 0 107,600 -100 % 0

คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง 0 0 22,800 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 22,800 215,200 0
รวมงบลงทุน 0 0 22,800 215,200 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,884,000 1,880,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 3 แหง

0 0 1,812,000 1,685,600 -4.37 % 1,612,000

รวมเงินอุดหนุน 1,884,000 1,880,000 1,812,000 1,685,600 1,612,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,884,000 1,880,000 1,812,000 1,685,600 1,612,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,520,116.78 3,450,966.16 3,448,671.28 3,612,237 3,053,079
รวมแผนงานการศึกษา 4,726,566.78 4,650,705.16 4,686,741.28 4,972,362 4,713,299

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 199,920

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 199,920
รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 199,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 8,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 43,300
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 20,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 90,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 153,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 0 0 353,220
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 144,000 0 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 144,000 144,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 268,000 249,500 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 0 0 6,300 5,000 100 % 10,000

โครงการการเฝ้าระวังและป้องกันบรรเทา
สาธารณะภัยและบริการแพทยฉุกเฉิน  
1669

0 0 267,200 288,000 0 % 288,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

0 3,111 30,344 37,767 5.91 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 268,000 252,611 303,844 330,767 338,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 28,786.09 29,231.8 31,541.9 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 48,300 33,000 46,650 47,233 5.86 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 18,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 77,086.09 62,231.8 78,191.9 95,233 100,000
รวมงบดําเนินงาน 345,086.09 314,842.8 382,035.9 570,000 582,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 60,000 20,000 0 0 0 % 0

1. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน  หมูที่ 1 
บ้านโคกศิลา

0 0 20,000 0 0 % 0

2. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน  หมูที่ 2 
บ้านโคกศิลา

0 0 20,000 0 0 % 0

3. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน  หมูที่ 3  
บ้านหนองทุม

0 0 20,000 0 0 % 0

4. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน  หมูที่ 4  
บ้านคําบอน 

0 0 20,000 0 0 % 0

5. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน  หมูที่ 5  
บ้านหนองโจด

0 0 20,000 0 0 % 0

6. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน  หมูที่ 6  
บ้านปลวก

0 0 20,000 0 0 % 0

7. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน  หมูที่ 7  
บ้านโคกศิลา

0 0 20,000 0 0 % 0
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8. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน  หมูที่ 8   
บ้านโคกศิลา

0 0 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 1 บ้านโคกศิลา

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 2 บ้านโคกศิลา

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 3 บ้านหนองทุม

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 4 บ้านคําบอน

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 5 บ้านหนองโจด

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 6 บ้านปลวก

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 7 บ้านโคกศิลา

0 0 0 0 100 % 20,000
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 8 บ้านโคกศิลา

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 1 บ้านโคกศิลา

0 0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 2 บ้านโคกศิลา

0 0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 3 บ้านหนองทุม

0 0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 4 บ้านคําบอน 

0 0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 6 บ้านปลวก

0 0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 7 บ้านโคกศิลา

0 0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 8 บ้านโคกศิลา

0 0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่5 บ้านหนองโจด

0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 60,000 20,000 160,000 160,000 160,000
รวมงบเงินอุดหนุน 60,000 20,000 160,000 160,000 160,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 405,086.09 334,842.8 542,035.9 730,000 742,000
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รวมแผนงานสาธารณสุข 405,086.09 334,842.8 542,035.9 730,000 1,095,220
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 526,680 555,900 584,460 638,760 6.73 % 681,720

เงินประจําตําแหนง 42,000 38,500 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 33,167 34,129 138,000 146,280 2.06 % 149,300

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 6,516 5,297 21,420 17,000 -40 % 10,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 608,363 633,826 785,880 844,040 883,220
รวมงบบุคลากร 608,363 633,826 785,880 844,040 883,220

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 22,605 54.83 % 35,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 36,000 38,000 25,500 36,000 116.67 % 78,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 7,000 185.71 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 36,000 38,000 25,500 70,605 138,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 36,000 0 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 0 0 14,280 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 2,980 2,360 10,384 15,000 33.33 % 20,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 31,100 0 10,300 20,000 50 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 800 300 2,550 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 70,880 2,660 37,514 55,000 70,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,049 9,329 14,387 12,000 66.67 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 1,900 4,550 4,779 8,000 25 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 9,949 13,879 19,166 20,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 116,829 54,539 82,180 145,605 238,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One 
สําหรับงานสํานักงาน

0 0 0 0 100 % 17,000

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก 0 0 0 16,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้ง

0 0 0 0 100 % 4,300

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 16,000 23,800
รวมงบลงทุน 0 0 0 16,000 23,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 725,192 688,365 868,060 1,005,645 1,145,020
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 725,192 688,365 868,060 1,005,645 1,145,020

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 295,710 448,680 339,240 655,520 60.78 % 1,053,960

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 378,000 386,160 400,080 555,720 1.85 % 566,000

วันที่พิมพ : 23/9/2563  09:33:02 หน้า : 27/45



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 57,180 51,660 38,590 43,200 -18.06 % 35,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 730,890 886,500 777,910 1,296,440 1,697,360
รวมงบบุคลากร 730,890 886,500 777,910 1,296,440 1,697,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 30,000 126.67 % 68,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 36,000 0 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 76,000 124,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,322 300 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาจ้างออกแบบกอสร้างและควบคุมงาน 0 0 0 0 100 % 31,200

คาใช้จายในการออกแบบกอสร้าง เขียน
แบบกอสร้าง รับรองแบบกอสร้าง

0 0 0 31,200 -100 % 0

วันที่พิมพ : 23/9/2563  09:33:02 หน้า : 28/45



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 10,998 19,732 10,000 100 % 20,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 10,500 22,590 20,000 50 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 600 7,600 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 3,322 22,398 49,922 101,200 121,200
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,415 0 19,770 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 35,870 36,420 48,995 190,000 -73.68 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 45,620 68,208 45,720 60,000 33.33 % 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 1,270 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,079 2,150 1,970 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 14,100 750 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 113,084 108,798 116,455 290,000 170,000
รวมงบดําเนินงาน 116,406 131,196 166,377 467,200 415,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังน้ําไฟเบอรกลาส 
ขนาด 2,500 ลิตร  จํานวน 2 ถัง

17,800 0 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑการเกษตร

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา (ซัมเมอร
ส) 1.5 แรงม้า จํานวน 2 เครื่อง

27,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One 
สําหรับงานสํานักงาน

0 0 0 0 100 % 17,000

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 44,800 0 0 0 19,500
รวมงบลงทุน 44,800 0 0 0 19,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 892,096 1,017,696 944,287 1,763,640 2,132,060
งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000 0

งบลงทุน
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านคําบอน  
หมูที่ 4
จากแยกบ้านนางสวาท – บ้านนายประจักษ

0 0 0 120,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านคําบอน 
หมูที่ 4 
จากบ้านนายเลิง-นานายสัมพันธ 

0 0 186,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านคําบอน 
หมูที่ 4
จากบ้านนายวิวัฒน - หน้าวัด

0 0 0 230,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านโคกศิลา 
หมูที่ 2 
จากบ้านนางวิไล  แกนท้าว – บ้านนายบุญ
กอง  ศิลาวงศ

0 0 0 480,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านโคกศิลา 
หมูที่ 8
จากข้างบ้านนางบุหลัน - บ้านนายเสนห  
ลือชาพูล

0 0 0 160,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านปลวก หมู
ที่ 6 
จากแยกนานายสมบูรณ  สีแก้ว-นานางคํา
บน  แสนโคตร 

0 0 157,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านปลวก หมู
ที่ 6 
บริเวณรอบสระน้ํา  (ดอนปู่ตา) ชวงที่ 1

0 0 0 0 100 % 169,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านปลวก หมู
ที่ 6
จากบ้านนายเฉลิม  จันงาม - นานางคําบล  
แสนโคตร

0 0 0 160,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านหนองโจด 
หมูที่ 5 
จากบ้านนายทองคํา คําจันทร - บ้านนางบุ
ปผา ภักตะไชย 
(ชวงที่ 1)

0 0 0 0 100 % 239,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้าน
โคกศิลา หมูที่ 1 
จากบ้านนายทนง ออนมิ่ง - บ้านนาย
พงศกร  เกื้อทาน

0 0 0 370,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้าน
โคกศิลา หมูที่ 7 
จากบ้านนายสมเกียรติ  กองธรรม-บ้านนาง
บุปผา  ศิริวาร 

0 0 317,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้าน
โคกศิลา หมูที่ 7
เส้นข้างบ้านนายตัง  เหมะธุลิน - บ้านนาย
อุทัย  คําประนม

0 0 0 290,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้าน
หนองโจด หมูที่ 5
จากหน้าบ้านนางสุดาพร  เขียวมี - หน้า
บ้านนายสุชิน  สมพันธ

0 0 0 380,000 -100 % 0

โครงการตอเติมศาลาประชาคม  บ้านคํา
บอน  หมูที่ 4

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธีปูผิว
ทางแอสฟัลตคอนกรีต 
บ้านโคกศิลา หมูที่ 2 จากสายหอถัง
ประปา-บ้านนางบุปผา สายแวว
(ชวงที่ 1)

0 0 0 0 100 % 187,000

โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธีปูผิว
ทางแอสฟัลตคอนกรีต 
หมู 1 หมู 7 หมู 8 หมู 2

0 0 0 0 100 % 1,857,000
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โครงการวางทอระบายน้ําข้างสระหนอง
วิทย  
บ้านหนองทุม  หมูที่ 3  จากฉางข้าว - สุด
เขตหนองวิทย  (ชวงที่ 1)

0 0 0 0 100 % 248,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้าน
โคกศิลา หมูที่ 8 
จากนานางจูมศรี  สิงขรอาจ - นานางดนตรี 
 พรมเจริญ 

0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้าน
หนองทุม หมูที่ 3 
จากถนนดอนมวย - นานางวัน  วะกะกัน 

0 0 0 120,000 -100 % 0

ปรับปรุงหลังคาอเนกประสงค อบต.โคก
ศิลา 

0 0 0 119,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 660,000 2,629,000 2,900,000
รวมงบลงทุน 0 0 660,000 2,629,000 2,900,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองทุม หมูที่  3  
จากนานายพนม-นานายทองดี 

0 0 168,541.45 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านหนอง
ทุม หมูที่ 3 
จากบ้านนางสมใจ  พิกุล-บ้านนางโสภา  
สุขสวน 

0 0 29,842.25 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวาง บ้าน
หนองทุม หมูที่ 3 

0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 198,383.7 50,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 198,383.7 50,000 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 858,383.7 2,699,000 2,900,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 892,096 1,017,696 1,802,670.7 4,462,640 5,032,060
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
กลุมเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ

0 0 0 15,000 -100 % 0

คาใช้จายตามโครงการวิจัยหมูบ้าน/ชุมชน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาใช้จายในการดําเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด   

65,000 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินการอบรมเยาวชน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

0 0 10,950 15,000 0 % 15,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการ
จัดการขยะ

0 0 14,525 15,000 -100 % 0

คาใช้จายในการสงเสริม สนับสนุน การจัด
ทําแผนชุมชน

0 0 0 10,000 0 % 10,000
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คาใช้จายในการสงเสริม สนับสนุน การจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 2,000 0 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายในการสงเสริม สนับสนุน การจัด
ทําแผนพัฒนาและแผนชุมชน การพัฒนา
กระบวนการประชาธิปไตยของชุมชน

15,554 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมด้านการเกษตรผสมผสาน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 0 100 % 20,000

ฝึกอบรมและสงเสริมอาชีพประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2650 การฝึกอบรมให้ความรู้
การประดิษฐดอกไม้จันทนเพื่อใช้ในพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

27,480 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 108,034 2,000 25,475 70,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 108,034 2,000 25,475 70,000 60,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 108,034 2,000 25,475 70,000 60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 108,034 2,000 25,475 70,000 60,000

วันที่พิมพ : 23/9/2563  09:33:02 หน้า : 37/45



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาต้านยา
เสพติด 

89,590 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาต้านยา
เสพติด

0 20,600 78,210 0 100 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 89,590 20,600 78,210 0 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 7,400 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 7,400 0 0
รวมงบดําเนินงาน 89,590 20,600 85,610 0 80,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 89,590 20,600 85,610 0 80,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายในการสนับสนุนโครงการประเพณี
บุญผเหวตฟังเทศนมหาชาติ

0 0 0 15,000 0 % 15,000

คาใช้จายในการสนับสนุนโครงการสร้าง
เสริมสุขภาพและเชิดชูผู้สูงอายุให้เป็นต้น
แบบรากเหง้าทางวัฒนธรรม

0 0 37,800 25,000 0 % 25,000

คาใช้จายในการสนับสนุนโครงการสัปดาห
วันเข้าพรรษา

0 0 0 0 100 % 25,000

คาใช้จายในการสนับสนุนโครงการสัปดาห
วันเข้าพรรษา 0 0 24,990 6,000 -100 % 0

คาใช้จายในการสนับสนุนโครงการสัปดาห
วันวิสาขบูชา

0 0 2,150 10,000 0 % 10,000

วันที่พิมพ : 23/9/2563  09:33:02 หน้า : 39/45



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในการสนับสนุนโครงการอนุรักษ
ทะนุบํารุงดํารงรักษาไว้และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ

0 0 10,000 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 74,940 86,000 105,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 74,940 86,000 105,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 70,000 30,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 0 40,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 70,000 70,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 70,000 70,000 0 0 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 70,000 70,000 74,940 86,000 105,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 159,590 90,600 160,550 86,000 185,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

 โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
พร้อมบอพัก บ้านโคกศิลา หมูที่7  สายศูนย
สาธิตการตลาด-กศน.ตําบลโคกศิลา

313,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านปลวก หมูที่ 6 สายทางแยกนานาย
สมบูรณ  ศรีแก้ว - บ้านนางคําบน  แสน
โคตร

0 138,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคําบอน หมูที่4 สายบ้านนายปรารถนา 
- บ้านนายสงา

185,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองทุม หมูที่ 3 สายบ้านนายสวาง - 
นายวิเชียร

195,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
บอพัก  บ้านโคกศิลา   
หมูที่ 8 สายบ้านนายทองคํา  ขันทอง - 
บ้านนางบุญหลัน  ภักตะไชย 

0 347,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
บอพัก  บ้านโคกศิลา  หมูที่8 สายบ้านนาย
ทิพย  ชัยวงศ - บ้านนายแรงฤทธิ์  อินธิจักร

315,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
บอพัก  บ้านโคกศิลา หมูที่ 1  สายบ้านนาย
วิษณุ - บ้านนายแสงจันทร

352,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
บอพัก  บ้านโคกศิลา หมูที่ 2  สายบ้านนาย
พร  ลือชาพูล - บ้านนายบุญกอง  ศิลาวงศ

0 286,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
บอพัก  บ้านหนองโจด  หมูที่ 5    สายบ้าน
นายลําพอง ชัยสิทธิ์ - บ้านนายไชยา จิตร
ธรรม     

0 217,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างห้องน้ําภายในสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา 0 218,800 0 0 0 % 0

โครงการขุดรองระบายน้ํารอบๆ อางห้วย
น้อย บ้านโคกศิลา หมูที่ 1

0 78,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงพร้อมตอเติมอาคารสํานัก
งานองคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา 0 560,500 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงระบบทอสงน้ําประปาภาย
ในหมูบ้าน บ้านโคกศิลา หมูที่ 2

363,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบทอสงน้ําประปาภาย
ในหมูบ้าน บ้านปลวก หมูที่ 6

119,000 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขุดลอกหนองเบ็น  บ้านคําบอน  
หมูที่ 4 

0 217,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,842,000 2,062,300 0 0 0
รวมงบลงทุน 1,842,000 2,062,300 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 0 328,287.52 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 328,287.52 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 328,287.52 0 0 0

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1,842,000 2,390,587.52 0 0 0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,842,000 2,390,587.52 0 0 0
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 0 58,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 58,500 0 0 0
รวมงบลงทุน 0 58,500 0 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 58,500 0 0 0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกป่าชุมชนตามที่สาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการอนุรักษป่าชุมชน 0 1,000 9,405.1 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 1,000 9,405.1 10,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 1,000 9,405.1 10,000 15,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 0 1,000 9,405.1 10,000 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมแผนงานการเกษตร 0 59,500 9,405.1 10,000 15,000
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 74,756 85,364 83,689 110,700 -3.33 % 107,010

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 3,404 4,500 -4.89 % 4,280

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,427,500 3,589,000 3,933,500 4,340,400 5.11 % 4,562,400

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,757,600 1,734,400 1,828,000 1,996,800 6.37 % 2,124,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 60,000 55,000 60,000 72,000 0 % 72,000

สํารองจาย 448,934 75,488 180,000 154,045 37.42 % 211,693

รายจายตามข้อผูกพัน 184,624 120,000 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 75,000 75,000 0 % 75,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

138,196 147,876 152,050 150,844 7.83 % 162,658

รวมงบกลาง 6,091,610 5,807,128 6,315,643 6,904,289 7,319,041
รวมงบกลาง 6,091,610 5,807,128 6,315,643 6,904,289 7,319,041
รวมงบกลาง 6,091,610 5,807,128 6,315,643 6,904,289 7,319,041

รวมแผนงานงบกลาง 6,091,610 5,807,128 6,315,643 6,904,289 7,319,041
รวมทุกแผนงาน 23,641,122.4 23,193,348.62 22,709,757.68 29,300,000 30,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา

อําเภอ เจริญศิลป   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,357,960 บาท

งบบุคลากร รวม 7,150,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,139,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เงินเดือน  คาตอบแทนประจําตําแหนง   
คาตอบแทนพิเศษ  คณะผู้บริหาร           
ตั้งงบประมาณตามหนังสือดวนที่สุด        
ที่มท.0809.7/ ว.2084  ลว 30 ก.ย.54    
เรื่องประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาด้วยเงินเดือน  หมวดคาตอบแทน         
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น   
องคการบริหารสวนจังหวัด,เทศบาล,    
และ อบต. พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา     
ประกอบด้วย 
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก   
      ตั้งไว้   514,080  บาท 
เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก     
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล       
       ตั้งไว้  244,800   บาท  
(2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  
      จํานวน 2 คน      
       ตั้งไว้  269,280   บาท  
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ให้แก    
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล                
     ตั้งไว้   21,000   บาท 
(2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 2 คน      
     ตั้งไว้   21,120   บาท 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ ให้แก     
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล      
     ตั้งไว้   21,000   บาท 
(2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 2 คน     
     ตั้งไว้   21,120   บาท 

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล    ตั้งไว้  86,400   บาท 
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,454,400 บาท

ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท. ตั้งงบประมาณ
ตามหนังสือดวนที่สุดที่ มท.0809.7/ว.2084 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินเดือน หมวดคาตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก-
สภาท้องถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัด,เทศบาล,และอบต. 
พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา     
เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ให้แก  
 - ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  
    ตั้งไว้   134,640   บาท 
 - รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  
    ตั้งไว้   110,160   บาท 
 - เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  
    ตั้งไว้   86,400  บาท 
 - สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 13 คน  
    ตั้งไว้   1,123,200   บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,011,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,934,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นในสังกัด 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  
ได้แก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล ผู้อํานวยการกองคลัง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
หัวหน้าสํานักปลัด นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักจัดการงาน-
ทั่วไป เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงาน-
การเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการและพนักงานสวนตําบล
ตําแหนงอื่น กรณีที่ได้รับอนุมัติตามกรอบอัตรากําลังพนักงาน-
สวนตําบล 
 - เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด    (สํานักปลัด/กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน เชน เงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราว  เงินปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือ ก.อบต.รับรอง
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด    (สํานักปลัด/กองคลัง)     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนท้องถิ่น
ประกอบด้วย     
  - ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ตั้งไว้   84,000 บาท
        เดือนละ 7,000 บาท   จํานวน  12  เดือน     
  - รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ตั้งไว้  42,000 บาท   
        เดือนละ 3,500 บาท   จํานวน  12  เดือน     
  - หัวหน้าสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
        ตั้งไว้   42,000 บาท   เดือนละ 3,500 บาท    
        จํานวน  12  เดือน     
  - ผู้อํานวยการกองคลัง   ตั้งไว้   42,000  บาท   
        เดือนละ 3,500 บาท   จํานวน  12  เดือน     
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (สํานักปลัด/กองคลัง)     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 744,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัด และเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง รวม 5 อัตรา ได้แก ผู้ชวยเจ้าพนักงาน-
ธุรการ (สํานักปลัด)  พนักงานขับรถยนต  นักการภารโรง  
ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง)  ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงิน-
และบัญชี หรือพนักงานจ้างตําแหนงอื่น กรณีที่ได้รับอนุมัติ-
ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
 - เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด  (สํานักปลัด/กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่ม
ตามคุณวุฒิ  เงินเพิ่มอื่นๆ แกพนักงานจ้างในสังกัด 
รวม 5 อัตรา ได้แก ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (สํานักปลัด)  
พนักงานขับรถยนต นักการภารโรง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน-
ธุรการ (กองคลัง) ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
หรือพนักงานจ้างตําแหนงอื่น กรณีที่ได้รับอนุมัติตาม
กรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
 - เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด  (สํานักปลัด/กองคลัง)

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน 
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
เดือนละ 7,000 บาท  จํานวน  12  เดือน     
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (สํานักปลัด)     
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งบดําเนินงาน รวม 1,935,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 385,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 173,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกอปท. ดังนี้     
 - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ                          
   ตั้งไว้ 133,000 บาท 
คาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีสิทธิ์และเป็นเงินรางวัลประจําปีแก พนักงานสวนท้องถิ่น
และพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  (สํานักปลัด) 
    
 - คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการสอบ  
   ตั้งไว้   40,000   บาท 
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสอบ การคัดเลือก พนักงานจ้าง
และลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ อปท. พ.ศ.2555 และ 
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2558  (สํานักปลัด)     
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก
พนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์เบิก คาตอบแทน
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ ปกติหรือวันหยุด
ราชการ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559       
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559      
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2559   (สํานักปลัด)     

คาเชาบ้าน จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิ์เบิก
คาเชาบ้านจากองคการบริหารสวนตําบล      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562  (สํานักปลัด)     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับผู้บริหาร 
พนักงานสวนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกําหนด      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541      
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549    (สํานักปลัด)     
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ค่าใช้สอย รวม 1,115,600 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาจัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ  
รูปแบบตางๆ อาทิ บิลบอรด ป้ายไวนิล วีดิทัศน วารสาร 
สื่อสิ่งพิมพตางๆ การเผยแพรผานสื่อวิทยุ โทรทัศน ฯลฯ        
(สํานักปลัด)     

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ ในกิจการ ของ อบต. 
เชน คาจ้างเหมารถ คาจ้างเหมาประกอบอาหาร รับรอง 
คาจัด/ตกแตงสถานที่ คาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร
สํานักงานหรือศูนยราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
โคกศิลา คาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบโทรคมนาคม คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาธรรมเนียมตางๆ งานติดตั้งป้ายเตือน
ป้ายรณรงค รวมถึงจ้างเหมาบุคคลภายนอกทํางาน ที่ อบต.ไม
สามารถทําได้และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายนี้ ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว.3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปี ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค  
(สํานักปลัด)     
 

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร  ปริมาณการถาย
ขั้นต่ํา 10,000  แผน/เดือน  แผนที่ 10,001  ขึ้นไป
แผนละ 0.32 บาท ปริมาณขั้นต่ํา 10,000 แผน/เดือน 
อัตรา 3,800 บาท ตอเดือน  
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
  มิถุนายน  2559  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ คาใช้สอย 
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  (สํานักปลัด)     
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองและพิธีการ ได้แก คาอาหาร เครื่องดื่ม 
คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใช้จายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรอง  รวมคาบริการด้วย และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการรับรอง เป็นต้น ตั้งงบประมาณตามหนังสือ
ที่ มท.0808.4/ว2381  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 จําแนกเป็น 

 - คารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น                              
   ตั้งไว้  30,000  บาท 
เพื่อใช้จายเป็นคาเลี้ยงรับรองบุคคล ในการจัดประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบล  คณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกรปกครอง-
สวนท้องถิ่นหรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  (สํานักปลัด)
     
 - คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
   ตั้งไว้   20,000  บาท 
เพื่อใช้จายเป็นคาเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล 
ที่มา นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนะศึกษา 
ดูงาน ประชุม  สัมมนาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ฯลฯ   
(สํานักปลัด) 
    
 - คาใช้จายในงานรัฐพิธีตางๆ                                    
   ตั้งไว้   40,000   บาท 
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดงาน
รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันสําคัญตางๆ ของชาติ  
คาจัดงาน  กิจกรรมตางๆ  ตามนโยบาย  หรือคําสั่ง
ของนายอําเภอ  จังหวัด  กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาลหรือตามภารกิจ  อํานาจหน้าที่   
(สํานักปลัด)     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาของขวัญ ของรางวัลหรือรางวัลในการจัดกิจกรรมตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัด
กิจกรรมตางๆ  ตามความจําเป็นและความเหมาะสม        
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 119
  ลําดับที่ 9   (สํานักปลัด)     
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คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้อง
ถิ่น

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
กรณีครบวาระ กรณีแทนตําแหนงที่วางด้วยเหตุอื่นใด หรือ
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม 
อีกทั้งให้ความรวมมือในการประชาสัมพันธ  การรณรงค
หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชน  ให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
สภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจายเป็น
คาใช้จายเกี่ยวกับคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแตงตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น คาจัดสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 
คาหนังสือ คาใช้จายในการ ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ  
คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาของสมนาคุณ 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 
คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ 
คาใช้จายอื่นที่จําเป็น     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 3675  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
 ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 
(สํานักปลัด)     
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คาใช้จายในการจัดทํารังวัด  สอบเขต  แนวเขตที่ดินสาธารณะ
ประโยชนและการขึ้นทะเบียนที่ดิน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทํารังวัด สอบเขต แนวเขต
ที่ดินสาธารณะประโยชนและการขึ้นทะเบียนที่ดินและอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ให้แกประชาชนในพื้นที่       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผนดิน 
สําหรับพลเมืองใช้รวมกัน  พ.ศ.2553       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 119
  ลําดับที่ 7   (สํานักปลัด)     

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน-
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ 
ที่จําเป็น ในการเดินทางไปราชการของ คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคล ที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อประชุม ฝึกอบรม 
อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดตอราชการ       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2558     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2559     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561   (สํานักปลัด)     
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คาใช้จายในการเตรียมการรับเสด็จ/เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณตางๆ
ในการจัดทํา ซุ้มรับเสด็จและอุปกรณอื่นๆ เพื่อการรับเสด็จหรือ
ในการประชาสัมพันธเชิญชวน หรืออํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน เพื่อมารวมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีตางๆ ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนัก
กีฬาท้องถิ่น เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559        
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93
  ลําดับที่ 7   (สํานักปลัด)     

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ
ในการรับการฝึกอบรม สัมมนาตามหลักสูตรของ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหนวยงาน
ราชการอื่น เป็นผู้ดําเนินการและประชุม สัมมนา ตางๆ ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  (สํานักปลัด)     
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คาธรรมเนียมศาลและคาใช้จายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินคดี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาธรรมเนียมศาลและคาใช้จาย
ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินคดี       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 119
  ลําดับที่ 8   (สํานักปลัด)     

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม้ หรือมอบแกบุคคลตางๆ
หรือวาง ณ อนุสาวรียหรือศพผู้มีเกีรยติ เป็นต้น ตามแตละกรณี
ในนามหนวยงาน ตั้งงบประมาณตามหนังสือ เรื่อง การเบิกจาย
คาดอกไม้หรือมอบให้บุคคลตางๆ คาพวงมาลาและพานประดับ
พุมดอกไม้     
- เป็นไปตามกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553   
- เป็นไปตามความนัยหนังสือ ที่ มท.0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 
พฤศจิกายน 30   (สํานักปลัด)    
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

(เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ)     
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ 
คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ที่เกิดจาก
การเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณีเป็น
การจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจากคา
ใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้     
  1. คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
  2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
จายจากคาวัสดุ     
คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว้   80,000   บาท 
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑตางๆ เชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะ ไฟฟ้า อุปกรณ
สํานักงาน ฯลฯ   (สํานักปลัด)      

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เข็มหมุด สมุดแบบพิมพตางๆ      
เครื่องคํานวณ ฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน รวมถึงคาจัดหา
น้ําสะอาดเพื่อให้บริการประชาชนผู้มาติดตอราชการ   
(สํานักปลัด)     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ไม้กวาด, 
ผงซักฟอก, แก้วน้ํา, จานรอง, ถ้วยชาม, ส้อม ฯลฯ  
(สํานักปลัด)     
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู คีมล็อค 
กุญแจปากตาย กุญแจปากเลื่อน สัญญาณไฟกระพริบ 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กระจกโค้ง ป้ายเตือน ฯลฯ   (สํานักปลัด)     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน 
แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง 
ถาน แกส ฯลฯ    (สํานักปลัด)     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน ผ้าสําหรับ
เขียนป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร สี พูกัน กระดานป้าย 
ฟิลมแผน CD, DVD ฯลฯ   (สํานักปลัด)     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removaable Disk, 
Compact Disc,Digital Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรแบบเลเซอร 
แผนรองแสง กระดาษตอเนื่องสายเคเบิล แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด เมมโมรี่ชิป 
คัตชิทฟิดเดอร เมาร พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ 
เครื่องกระจายสัญญาณ แผงวงจรอิเล็กทรอนิก 
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เครื่องอาน
ข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือ
ซอฟแวรที่มี (ราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท) ฯลฯ   
(สํานักปลัด)     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 245,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล   (สํานักปลัด)     

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทที่ใช้ในการติดตอ
ราชการ    (สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอรเน็ต คาธรรมเนียมในการใช้บริการ ฯลฯ   
(สํานักปลัด)     
 

งบลงทุน รวม 271,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 271,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน)

จํานวน 224,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน  (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน)
  - ขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู  พร้อมติดตั้ง  
     จํานวน 4 เครื่องๆ ละ  47,000 บาท  
      เป็นเงิน 188,000 บาท

  - ขนาดไมต่ํากวา 26,000 บีทียู  พร้อมติดตั้ง  
     จํานวน 1 เครื่องๆ ละ  36,000 บาท  
      เป็นเงิน 36,000 บาท  
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
   เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  หน้าที่ 12  ลําดับที่ 1  
   (สํานักปลัด)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดคาจัดซื้อคอมพิวเตอร All In One  
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท       
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมน้อยกวา 2 แกนหลัก 
   (2 core)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน              
   ไมน้อยกวา 2.2 GHz  จํานวน 1 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
   Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
   ขนาดไมน้อยกวา 4 GB
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) หรือ DDR4 หรือดีกวา 
   มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB 
 - มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
   ไมน้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
   ไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
 - มีDVD-RW หรือดีกวาแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
   ภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
   10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ ดีกวา 
   ไมน้อยกวา 3 ชอง 
 - มีแป้นพิมพและเมาส
 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว  
   ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
   Bluetooth 
 - เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ เดือนพฤษภาคม 
2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
    เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  หน้าที่ 12  ลําดับที่ 2  (สํานักปลัด)     
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง จํานวน 8,600 บาท

 คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ  
   (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1200X1200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
   ไมน้อยกวา 19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
 - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 
   15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที
 - มีชองเชื่อมตอ (InterFace) แบบ USB 2.0  หรือดีกวา 
   จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
 - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal  และ Custom
 - เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
   เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  หน้าที่ 13  ลําดับที่ 4   (สํานักปลัด)

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA  (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
 - เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
   เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  หน้าที่ 13  ลําดับที่ 3   (สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 496,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 477,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 215,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 133,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. ดังนี้     
- เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   
   ตั้งไว้   63,000  บาท 
   คาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีสิทธิ์
และเป็นเงินรางวัลประจําปีแก พนักงานสวนท้องถิ่นและพนักงาน
จ้าง ในสังกัด อบต.      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  (กองคลัง) 
    
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
   และการบริหารพัสดุภาครัฐ  ตั้งไว้   70,000   บาท      
  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (รวมถึงคาตอบแทน
กรรมการกําหนดราคากลางและผู้ควบคุมงานตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดไว้)     
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 
6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ (รวมถึงคาตอบแทนกรรมการกําหนดราคากลางและ
ผู้ควบคุมงาน)     (กองคลัง)     
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แกพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์เบิกคา
ตอบแทน ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ 
หรือวันหยุดราชการ     
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559      
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559      
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2559   (กองคลัง)     

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิ์เบิก
คาเชาบ้านจากองคการบริหารสวนตําบล      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
(กองคลัง)     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกําหนด      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   (กองคลัง)     
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ ในกิจการของ อบต. 
เชน คาจ้างเหมารถ  คาจ้างเหมาประกอบอาหาร รับรอง 
คาจัด/ตกแตงสถานที่ คาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร
สํานักงานหรือศูนยราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
โคกศิลา คาจ้างเหมา ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบโทรคมนาคม คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาธรรมเนียมตางๆ งานติดตั้ง
ป้ายเตือน ป้ายรณรงค รวมถึงจ้างเหมาบุคคลภายนอกทํางาน 
ที่ อบต.ไมสามารถทําได้และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายนี้ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี 
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
(กองคลัง)     
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คาใช้จายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
เชน การจัดทําโครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ การจัดเก็บ
ภาษีรายได้การดําเนินการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อบริการ
ประชาชนฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว.67
ลงวันที่ 9 มกราคม 2555      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ  2557      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท.0808.2/ว 3450 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท.0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
   หน้าที่ 118  ลําดับที่ 2   (กองคลัง)     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน โดยการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูล
แผนที่เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เชน การจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีรายได้ 
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และการจัดทําฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามที่กฎหมายกําหนด 
โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
คาถายเอกสาร คาคัดสําเนา คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 
คาหนังสือ คาเชาอุปกรณ ตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร คาจ้างสํารวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูล คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ เพื่อนําไปใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ โดยคํานึงถึงความ
ประหยัดและความคุ้มคาในการลงทุน      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว.67 
ลงวันที่ 9 มกราคม 2555      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ  2557      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท.0808.2/ว 3450 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท.0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
   หน้าที่ 119  ลําดับที่ 4   (กองคลัง)     
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ 
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบและ
พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน
หรือไปติดตอราชการ       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2558     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2559     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561   (กองคลัง)     

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิในการรับการฝึกอบรม 
สัมมนา ตามหลักสูตรของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหนวยงานราชการอื่นเป็นผู้ดําเนินการและประชุม สัมมนา 
ตางๆ ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  (กองคลัง)     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

(เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ)     
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ 
คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิดจาก
การเสื่อมสภาพหรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณีเป็น
การจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจากคา
ใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ
ท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี้     
  1. คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
  2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
จายจากคาวัสดุ 
    
คาบํารุงรักษาและซอมแซม    ตั้งไว้   20,000   บาท 
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสิน วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑตางๆ เชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะ ไฟฟ้า
อุปกรณสํานักงาน ฯลฯ   (กองคลัง)     

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เข็มหมุด สมุดแบบพิมพตางๆ      
เครื่องคํานวณ ฯลฯ  ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน   (กองคลัง)     
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removaable Disk, 
Compact Disc,Digital Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรแบบเลเซอร 
แผนรองแสง กระดาษตอเนื่องสายเคเบิล แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด เมมโมรี่ชิป 
คัตชิทฟิดเดอร เมาร พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ 
เครื่องกระจายสัญญาณ แผงวงจรอิเล็กทรอนิก 
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เครื่องอาน
ข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือ
ซอฟแวรที่มี (ราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท) ฯลฯ   
(กองคลัง)     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ 
คาดวงตราไปรณียากร คาอากรแสตมป ฯลฯ   
(กองคลัง)     

งบลงทุน รวม 19,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดคาจัดซื้อคอมพิวเตอร All In One  
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท       
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมน้อยกวา 2 แกนหลัก 
   (2 core)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน              
   ไมน้อยกวา 2.2 GHz  จํานวน 1 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
   Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
   ขนาดไมน้อยกวา 4 GB
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) หรือ DDR4 หรือดีกวา 
   มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB 
 - มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
   ไมน้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
   ไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
 - มีDVD-RW หรือดีกวาแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
   ภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
   10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ ดีกวา 
   ไมน้อยกวา 3 ชอง 
 - มีแป้นพิมพและเมาส
 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว  
   ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
   Bluetooth 
 - เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ เดือนพฤษภาคม 
2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
    เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 14  ลําดับที่ 6  (กองคลัง)
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คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA  (480 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
  - เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  หน้าที่ 15  ลําดับที่ 7  (กองคลัง)     

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 705,300 บาท

งบบุคลากร รวม 319,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 319,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 199,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นในสังกัด 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  
ได้แก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และ
พนักงานสวนตําบลตําแหนงอื่น กรณีที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ
อัตรากําลังพนักงานสวนตําบล      
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (สํานักปลัด)     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัด และเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง รวม 1 อัตรา ได้แก พนักงานขับเครื่อง-
จักรกลขนาดเบา หรือพนักงานจ้างตําแหนงอื่น กรณีที่ได้รับอนุมัติ
ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง      
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (สํานักปลัด)     
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิเงินเพิ่มอื่นๆ แก พนักงานจ้างในสังกัด รวม 1 อัตรา 
ได้แก พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา หรือพนักงานจ้าง
หรือพนักงานจ้างตําแหนงอื่น  กรณีที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ
อัตรากําลังพนักงานจ้าง     
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (สํานักปลัด)     

งบดําเนินงาน รวม 368,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. ดังนี้     
- เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งไว้  13,000  บาท 
  คาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
อันมีสิทธิ์และเป็นเงินรางวัลประจําปีแก พนักงานสวนท้องถิ่น
และพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  (สํานักปลัด)     
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้แก พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์เบิก
คาตอบแทนที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ 
หรือวันหยุดราชการ     
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559      
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2559   (สํานักปลัด)     

คาเชาบ้าน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิ์เบิก
คาเชาบ้านจากองคการบริหารสวนตําบล      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
(สํานักปลัด)     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกําหนด      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541      
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549    (สํานักปลัด)     
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ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ ในกิจการ ของ อบต. 
เชน คาจ้างเหมารถ  คาจ้างเหมาประกอบอาหาร รับรอง 
คาจัด/ตกแตงสถานที่ คาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร
สํานักงานหรือศูนยราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
โคกศิลา คาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบโทรคมนาคม คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาธรรมเนียมตางๆ งานติดตั้งป้ายเตือน
ป้ายรณรงค รวมถึงจ้างเหมาบุคคลภายนอกทํางาน ที่ อบต.ไม
สามารถทําได้และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายนี้ ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว.3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปี ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค  
(สํานักปลัด)    
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ 
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบและ
พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน
หรือไปติดตอราชการ       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2558     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2559     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561    (สํานักปลัด)     
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิในการรับการฝึกอบรม 
สัมมนา ตามหลักสูตรของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหนวยงานราชการอื่นเป็นผู้ดําเนินการและประชุม สัมมนา 
ตางๆ ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559   (สํานักปลัด)     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 90,000 บาท

(เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ)     
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ 
คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิดจาก
การเสื่อมสภาพหรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณีเป็น
การจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจาก
คาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ
ท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี้     
  1. คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย 
  2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
จายจากคาวัสดุ  
   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม    ตั้งไว้   90,000   บาท 
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสิน วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑตางๆ เชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะ ไฟฟ้า อุปกรณ-
สํานักงาน ฯลฯ   (สํานักปลัด)     
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เข็มหมุด สมุดแบบพิมพตางๆ      
เครื่องคํานวณ ฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน   (สํานักปลัด)    
 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่  
ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กุญแจปากตาย   
กุญแจปากเลื่อน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน 
กระจกโค้ง ป้ายเตือน ฯลฯ  (สํานักปลัด)     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน 
แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง 
ถาน แกส ฯลฯ    (สํานักปลัด)     
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removaable Disk, 
Compact Disc,Digital Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรแบบเลเซอร 
แผนรองแสง กระดาษตอเนื่องสายเคเบิล แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด เมมโมรี่ชิป 
คัตชิทฟิดเดอร เมาร พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ 
เครื่องกระจายสัญญาณ แผงวงจรอิเล็กทรอนิก 
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เครื่องอาน
ข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือ
ซอฟแวรที่มี (ราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท) ฯลฯ   
(สํานักปลัด)     

วันที่พิมพ : 23/9/2563  09:33:43 หน้า : 36/101



งบเงินอุดหนุน รวม 17,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 17,500 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอเจริญศิลป

จํานวน 17,500 บาท

เพื่อจายในการอุดหนุน อปท.อื่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกร
ประชาชน หนวยงานอื่นของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอเจริญศิลป   
   ตั้งไว้  17,500  บาท    
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชน ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) 
อําเภอเจริญศิลป  อุดหนุนเทศบาลตําบลเจริญศิลป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  หน้าที่ 11   ลําดับที่ 1   (สํานักปลัด)     
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 375,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 363,600 บาท

ค่าตอบแทน รวม 117,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 117,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. ดังนี้     
คาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  ตั้งไว้   117,600   บาท      
เพื่อจายเป็นคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครอง     
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560   (สํานักปลัด)     

ค่าใช้สอย รวม 84,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการพัฒนาหรือเสริมสร้างศักยภาพการดําเนินงานอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

จํานวน 64,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการใช้ดําเนินการจัดตั้ง/ฝึกอบรม/
ทบทวน/ซ้อมแผน และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
จัดหาวัสดุ อุปกรณคาใช้จายอื่น ฯลฯ ในการดําเนินงานอาสา-
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน     
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท. 0808.2/ว. 3795 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2552      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 122
  ลําดับที่ 1   (สํานักปลัด)     

วันที่พิมพ : 23/9/2563  09:33:43 หน้า : 38/101



คาใช้จายในโครงการ "หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย" ( OTOS) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ
ที่จําเป็นตอการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของทีมกู้ภัยประจําตําบล      
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 122
  ลําดับที่ 3   (สํานักปลัด)     

ค่าวัสดุ รวม 162,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน  
เปลหามคนไข้ กระเป๋าปฐมพยาบาล แอลกอฮอล สําลี 
ผ้าพันแผล ถุงมือ น้ํายาตางๆ ฯลฯ  (สํานักปลัด)     

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศ
และสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแตง
กาย ชุดฝึกโขนละคร ฯลฯ   (สํานักปลัด)     

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเรื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง 
น้ํายาเคมีดับเพลิง สายสงน้ําดับเพลิง ฯลฯ   (สํานักปลัด)     
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งบลงทุน รวม 12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,000 บาท
ครุภัณฑกอสร้าง

คาจัดซื้อเลื่อยยนต จํานวน 12,000 บาท

- คาจัดซื้อเลื่อยยนต  จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท
คุณลักษณะ
 - กระบอกสูบไมน้อยกวา 31.8 cc
 - คารบูเรเตอร IntelliCarb
 - เครื่องยนต 1,500 วัตต = กําลังไมน้อยกวา  
   2.0 แรงม้า
 - ขนาดโซ 3/8" PPMC3
 - แผนบังคับโซ 10 to 18"
 - ความุถังน้ํามันขนาดไมน้อยกวา 0.25 ลิตร 
 - น้ําหนัก 4 กิโลกรัม
   จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
    เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  หน้าที่ 14  ลําดับที่ 5  
    (สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,660,220 บาท

งบบุคลากร รวม 1,438,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,438,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 913,120 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน    ตั้งไว้ 355,320 บาท 
เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นในสังกัด 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  
ได้แก นักวิชาการศึกษาและพนักงานสวนตําบลตําแหนงอื่น 
กรณีที่ได้รับอนุมัติตามกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล      
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (สํานักปลัด) 
    
ประเภทเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ตั้งไว้ 557,800 บาท 
เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จํานวน 2 อัตรา ได้แก ครู ครูผู้ชวยและบุคลากรทางการศึกษา
หรือตําแหนงอื่น กรณีที่ได้รับอนุมัติตามกรอบอัตรากําลัง
พนักงานสวนตําบล      
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (สํานักปลัด)     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่ม/เงินคาตอบแทนวิทยะฐานะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่มีวิทยะฐานะ 
จํานวน 1 อัตราๆ เดือนละ 3,500 บาท 
ตั้งไว้ 42,000 บาท   จํานวน 12 เดือน    
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (สํานักปลัด)     
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 440,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัด และเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา  ได้แก  ผู้ชวยครู-
ผู้ดูแลเด็กหรือพนักงานจ้างตําแหนงอื่น  กรณีที่ได้รับอนุมัติ
ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง       
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (สํานักปลัด)     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  เงินปรับเพิ่ม
ตามคุณวุฒิ  เงินเพิ่มอื่นๆ  แกพนักงานจ้างในสังกัด 
รวม 3 อัตรา ได้แก  ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็กหรือพนักงานจ้าง
ตําแหนงอื่น กรณีที่ได้รับอนุมัติตามกรอบอัตรากําลัง-
พนักงานจ้าง      
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (สํานักปลัด)     

งบดําเนินงาน รวม 222,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 47,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. ดังนี้     
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งไว้  42,000  บาท 
คาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีสิทธิ์
และเป็นเงินรางวัลประจําปีแก พนักงานสวนท้องถิ่นและพนักงาน
จ้างในสังกัด อบต.      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  (สํานักปลัด)     
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้แก พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์เบิก
คาตอบแทนที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ 
หรือวันหยุดราชการ     
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559      
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2559   (สํานักปลัด)     

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ ในกิจการของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาจ้างเหมารถ  คาจ้างเหมา
ประกอบอาหารรับรอง  สถานที่  คาจ้างเหมาทําความสะอาด
อาคารสํานักงานหรือศูนยราชการในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลโคกศิลา  คาจ้างเหมาคาจัด/ตกแตง  ปรับปรุงระบบ-
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโทรคมนาคม  คาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน  คาธรรมเนียม-
ตางๆ  งานติดตั้งป้ายเตือน ป้ายรณรงค รวมถึงจ้างเหมาบุคคล-
ภายนอกทํางาน ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมสามารถทําได้และอื่นๆ 
ที่เข้าลักษณะรายจายนี้ ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค   (สํานักปลัด)     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลโคกศิลา

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา
โดยจายเป็นคาใช้จายในการทัศนศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เชน  คาจ้างเหมา  วัสดุ อุปกรณ  คาอาหาร
และคาเครื่องดื่ม ฯลฯ        
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 100
  ลําดับที่ 41   (สํานักปลัด)     
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน-
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ 
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล  
พนักงานจ้าง ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือบุคคล 
คณะบุคคล ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดตอ
ราชการ       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2558     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2559     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561   (สํานักปลัด)     
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนของพนักงาน
พนักงานจ้าง ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีสิทธิ
ในการรับการฝึกอบรม สัมมนาตามหลักสูตรของกรมสงเสริม-
การปกครองท้องถิ่นหรือหนวยงานราชการอื่นเป็นผู้ดําเนินการ
และประชุม สัมมนา ตางๆ ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559    (สํานักปลัด)     

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เข็มหมุด สมุดแบบพิมพตางๆ      
เครื่องคํานวณ ฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้ใน  
(สํานักปลัด)     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ไม้กวาด, ผงซัก
ฟอก, แก้วน้ํา, จานรอง, ถ้วยชาม, ส้อม ฯลฯ  (สํานักปลัด)     
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ เชน ไม้ตางๆ 
น้ํามันทา ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว 
ทราย อิฐหรือซีเมนต บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู 
ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สวาน เลื่อย 
กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร     
ลูกดิ่ง ทอน้ําบาดาล ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ 
โถส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า มุ้งลวด ฯลฯ   
(สํานักปลัด)     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removaable Disk, 
Compact Disc,Digital Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรแบบเลเซอร 
แผนรองแสง กระดาษตอเนื่องสายเคเบิล แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด เมมโมรี่ชิป 
คัตชิทฟิดเดอร เมาร พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ 
เครื่องกระจายสัญญาณ แผงวงจรอิเล็กทรอนิก 
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เครื่องอาน
ข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือ
ซอฟแวรที่มี (ราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท) ฯลฯ   
(สํานักปลัด)     
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,053,079 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,441,079 บาท

ค่าใช้สอย รวม 512,130 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  คาใช้จายประกอบด้วย 
คารับรอง คาเชาหรือคาบริการวัสดุ อุปกรณที่จําเป็น คาใช้จาย
ในการตกแตง จัดสถานที่ คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน 
คามหรสพการแสดง คาใช้จายในการประชาสัมพันธงาน และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ     
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา        ตั้งไว้   15,000  บาท
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุม       ตั้งไว้   15,000  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา การเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
อปท. พ.ศ.2559     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 95
   ลําดับที่ 6   (สํานักปลัด)     
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คาใช้จายในการจัดงานวันพอวันแมแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมในงาน
วันพอวันแมแหงชาติประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คาใช้จาย
ประกอบด้วย คารับรอง คาเชาหรือคาบริการวัสดุ อุปกรณ
ที่จําเป็น คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คาใช้จาย
ในการประกวดหรือแขงขัน คามหรสพ การแสดง คาใช้จาย
ในการประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ     
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา ตั้งไว้   10,000   บาท 
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุม ตั้งไว้  10,000   บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา การเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
อปท. พ.ศ.2559     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 95
   ลําดับที่ 5   (สํานักปลัด)     
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา   
(คาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 308,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุน
คาใช้จายการบริหารสถานศึกษา คาใช้จายประกอบด้วย 
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารอาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จํานวน 2 แหง 
จํานวน 63 คน  จําแนกเป็น     
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา             
  (38 คน x 20 บาท x 245 วัน) 
   ตั้งไว้   186,200   บาท  
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุม             
  (25 คน x 20 บาท x 245 วัน)  
  ตั้งไว้   122,500   บาท 
  (ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท. 0808.2/ว. 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท. 0816.2/ว. 3274  ลงวันที่ 19  มิถุนายน พ.ศ.2561      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท. 0893.2/ว. 1918  ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2552      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท. 0893.2/ว. 1658  ลงวันที่ 22  มีนาคม พ.ศ.2559      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94
  ลําดับที่ 1,2   (สํานักปลัด)     

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา  
(คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 46,330 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุน
คาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แหง คาใช้จาย
ประกอบด้วยเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 41 คน  
จํานวน 2 แหง     
  1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา    รวม   27,120   บาท 
       - คาหนังสือเรียน (24 คน x 200 บาท)   
         ตั้งไว้   4,800   บาท 
       - คาอุปกรณการเรียน  (24 คน x 200 บาท)                
         ตั้งไว้ 4,800 บาท 
       - คาเครื่องแบบนักเรียน  (24 คน x 300 บาท)   
         ตั้งไว้ 7,200 บาท 
       - คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (24 คน x 430 บาท)   
         ตั้งไว้ 10,320  บาท 
  2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุม     รวม  19,210  บาท 
       - คาหนังสือเรียน  (17 คน x 200 บาท)   
         ตั้งไว้   3,400   บาท 
       - คาอุปกรณการเรียน  (17 คน x 200 บาท)  
         ตั้งไว้   3,400   บาท 
       - คาเครื่องแบบนักเรียน  (17 คน x 300 บาท)  
         ตั้งไว้   5,100   บาท 
       - คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (17 คน x 430 บาท)  
         ตั้งไว้   7,310   บาท 
        (ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
   ที่ มท. 0808.2/ว.3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
   ที่ มท. 0816.2/ว.3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
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  ที่ มท. 0893.2/ว.1918  ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2552      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
  ที่ มท. 0893.2/ว.1658  ลงวันที่ 22  มีนาคม พ.ศ.2559      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 101
   ลําดับที่ 42-45   (สํานักปลัด)     
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา 
(คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 107,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุน
คาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา 
จํานวน 2 แหง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จาย
ในการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรายหัว)  
จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(วัสดุรายหัวๆ ละ 1,700 บาท/คน) จํานวน 63  คน  
ที่จําเป็นต้องใช้ในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กเล็ก
กอนวัยเรียน ทั้ง 2 ศูนย จําแนกเป็น     
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา 
    (38 คน x 1,700บาท)   ตั้งไว้   64,600   บาท 
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุม 
    (25 คน x 1,700บาท)   ตั้งไว้   42,500   บาท 
    (ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว.3274 ลงวันที่ 19  มิถุนายน พ.ศ.2561      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว.2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว.2174 ลงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2563      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว.3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0893.2/ว.1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2552      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0893.2/ว.1658 ลงวันที่ 22  มีนาคม พ.ศ.2559      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 95
   ลําดับที่ 7   (สํานักปลัด)     

ค่าวัสดุ รวม 892,949 บาท

วันที่พิมพ : 23/9/2563  09:33:43 หน้า : 53/101



คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 892,949 บาท

- อาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
   รวม 120,721 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซื้ออาหารเสริม(นม) เงินอุดหนุน
สําหรับอาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลโคกศิลา  จํานวน 2 แหง  
ในอัตรา 7.37 บาท/คน/260 วัน     
    1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา   
       (38 คน x 7.37  บาท x 260 วัน)  
       ตั้งไว้   72,816   บาท  
    2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุม   
       (25 คน x 7.37 บาท x 260 วัน)
       ตั้งไว้   47,905   บาท   
      (ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว.3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว.3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 95,96   ลําดับที่ 11,12   (สํานักปลัด) 
    
- อาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนสังก้ด สพฐ. 
   รวม   772,228   บาท 
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซื้ออาหารเสริม(นม) เงินอุดหนุน
สําหรับอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(สพฐ.) จํานวน 3 แหง ในอัตรา 7.37 บาท/คน/260 วัน
    1) โรงเรียนบ้านโคกศิลา   
        (237 คน x 7.37 บาท x 260วัน) 
        ตั้งไว้   454,139   บาท    
    2) โรงเรียนบ้านหนองทุมฯ   
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        (134 คน x 7.37 บาทx 260วัน)  
        ตั้งไว้   256,771   บาท   
    3) โรงเรียนบ้านคําบอน    
        (32 คน x 7.37 บาท x 260 วัน)  
         ตั้งไว้   61,318   บาท  
        (ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563)     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว.3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว.3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 95
   ลําดับที่ 8-10   (สํานักปลัด)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 36,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา    ตั้งไว้  18,000  บาท
       เดือนละ 1,500 บาท  จํานวน  12  เดือน    (สํานักปลัด)
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุม  ตั้งไว้  18,000  บาท
       เดือนละ 1,500 บาท  จํานวน  12  เดือน   (สํานักปลัด)    
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,612,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,612,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 3 แหง

จํานวน 1,612,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนันสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 3 แหง 
เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 จํานวน 402 คน   
อัตรา 20 บาท/คน/200 วัน  ประกอบด้วย     
1) โรงเรียนบ้านโคกศิลา  
    (237 คน x 20 บาท x 200 วัน)  
     ตั้งไว้   948,000   บาท 
2) โรงเรียนบ้านหนองทุมฯ
    (134 คน x 20 บาท x 200 วัน)  
     ตั้งไว้   536,000   บาท 
3) โรงเรียนบ้านคําบอน  
    (32 คน x 20 บาทx 200 วัน)  
     ตั้งไว้   128,000   บาท 
     (ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว.3161 ลงวันที่ 24  มิถุนายน พ.ศ.2559      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว.3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว.3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0893.2/ว.1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2552      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0893.2/ว.1658 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2559      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 96
  ลําดับที่ 13-15   (สํานักปลัด)       
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 353,220 บาท

งบบุคลากร รวม 199,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 199,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 199,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นในสังกัด 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี ได้แก
นักวิชาการสาธารณสุข และพนักงานสวนตําบลตําแหนงอื่น 
กรณีที่ได้รับอนุมัติตามกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล      
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (สํานักปลัด)     

งบดําเนินงาน รวม 153,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 43,300 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 8,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. ดังนี้     
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งไว้  8,300  บาท 
คาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีสิทธิ์
และเป็นเงินรางวัลประจําปีแก พนักงานสวนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้างในสังกัด อบต.      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  (สํานักปลัด)     
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์เบิก
คาตอบแทนที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ 
หรือวันหยุดราชการ     
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559      
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
(สํานักปลัด)     

คาเชาบ้าน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิ์
เบิกคาเชาบ้านจากองคการบริหารสวนตําบล      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548  (เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562   (สํานักปลัด)     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกําหนด      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2541      
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549    (สํานักปลัด)     
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ ในกิจการ ของ อบต. 
เชน คาจ้างเหมารถ คาจ้างเหมาประกอบอาหาร รับรอง 
คาจัด/ตกแตงสถานที่ คาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร
สํานักงานหรือศูนยราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
โคกศิลา คาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบโทรคมนาคม คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาธรรมเนียมตางๆ งานติดตั้งป้ายเตือน
ป้ายรณรงค รวมถึงจ้างเหมาบุคคลภายนอกทํางาน ที่ อบต.ไม
สามารถทําได้และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายนี้ ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว.3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปี ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค  
(สํานักปลัด)     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ 
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบและ
พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน
หรือไปติดตอราชการ       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2558     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2559     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561    (สํานักปลัด)     
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิในการรับการฝึกอบรม 
สัมมนา ตามหลักสูตรของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหนวยงานราชการอื่นเป็นผู้ดําเนินการและประชุม สัมมนา 
ตางๆ ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559   (สํานักปลัด)     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

(เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ)     
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ 
คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ที่เกิดจาก
การเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณีเป็น
การจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจากคา
ใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้     
  1. คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
  2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
จายจากคาวัสดุ     
คาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้งไว้ 10,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสิน วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑตางๆ เชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะ ไฟฟ้า 
อุปกรณสํานักงาน ฯลฯ   (สํานักปลัด)     
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เข็มหมุด สมุดแบบพิมพตางๆ      
เครื่องคํานวณ ฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน 
(สํานักปลัด)     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removaable Disk, 
Compact Disc,Digital Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรแบบเลเซอร 
แผนรองแสง กระดาษตอเนื่องสายเคเบิล แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด เมมโมรี่ชิป 
คัตชิทฟิดเดอร เมาร พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ 
เครื่องกระจายสัญญาณ แผงวงจรอิเล็กทรอนิก 
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เครื่องอาน
ข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือ
ซอฟแวรที่มี (ราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท) ฯลฯ   
(สํานักปลัด)     
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 742,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 582,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. ดังนี้     
คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  ตั้งไว้  144,000  บาท 
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ที่มีสิทธิ์ได้รับ
เงินคาตอบแทน เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือ
เวลาที่เสียไป  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
ที่มีภูมิลํานําอยูในองคกรปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่หรือพื้นที่
ใกล้เคียง ที่ได้รับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัตหน้าที่
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่นแหง
นั้น หรือคาใช้จายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทนหรือ
คาป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิก
คาใช้จาย  พ.ศ.2562      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น     
พ.ศ.2557     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290
 ลงวันที่ 18 ตุลาคคม 2562      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 3881 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562   
   (สํานักปลัด)     
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ค่าใช้สอย รวม 338,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ ในกิจการ ของ อบต. 
เชน คาจ้างเหมารถ คาจ้างเหมาประกอบอาหาร รับรอง 
คาจัด/ตกแตงสถานที่ คาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร
สํานักงานหรือศูนยราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
โคกศิลา คาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบโทรคมนาคม คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาธรรมเนียมตางๆ งานติดตั้งป้ายเตือน
ป้ายรณรงค รวมถึงจ้างเหมาบุคคลภายนอกทํางาน ที่ อบต.ไม
สามารถทําได้และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายนี้ ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว.3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปี ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค  
(สํานักปลัด)     
 

โครงการการเฝ้าระวังและป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยและบริการ
แพทยฉุกเฉิน  1669

จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ บริการระบบหนวยกู้ภัยและ
บริการด้านการแพทยฉุกเฉิน  ด้านการเฝ้าระวังรับแจ้งเหตุ
ในพื้นที่  ด้านการชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัย แกประชาชน
ตําบลโคกศิลา  ตลอด 24 ชั่วโมง  ตามโครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยและบริการแพทยฉุกเฉิน  1669
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี  ในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  102
   ลําดับที่ 3    (สํานักปลัด)     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัคซีนป้องกันโรค
คาไซริ้งค  คาหัวเข็ม  คาแอลกอฮอลล ฯลฯ      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 102
  ลําดับที่ 2    (สํานักปลัด)     

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน 
แกสหุงต้ม  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล  น้ํามันกาด 
น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง 
ถาน  แกส ฯลฯ    (สํานักปลัด)     

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑตางๆ เชน น้ํายาพนหมอก
ควัน, ทรายอะเบท, วัคซีนป้องกันโรคตางๆ และน้ํายาฆาเชื้อ
โรค ฯลฯ (สํานักปลัด)     
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมูที่ 1 บ้านโคกศิลา

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 1 บ้านโคกศิลา 
ให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน  จํานวน 3 โครงการ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 103
   ลําดับที่ 5   (สํานักปลัด)     

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมูที่ 2 บ้านโคกศิลา

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 2 บ้านโคกศิลา 
ให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน  จํานวน 3 โครงการ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 103
   ลําดับที่ 6   (สํานักปลัด)     

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมูที่ 3 บ้านหนองทุม

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 3 บ้านหนองทุม
ให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน  จํานวน 3 โครงการ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 103
   ลําดับที่ 7   (สํานักปลัด)     
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมูที่ 4 บ้านคําบอน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 4 บ้านคําบอน 
ให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน  จํานวน 3 โครงการ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 104
   ลําดับที่ 8   (สํานักปลัด)     

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมูที่ 5 บ้านหนองโจด

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 5 บ้านหนองโจด 
ให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน  จํานวน 3 โครงการ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 104
   ลําดับที่ 9   (สํานักปลัด)     

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมูที่ 6 บ้านปลวก

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 6 บ้านปลวก 
ให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน  จํานวน 3 โครงการ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 104
   ลําดับที่ 10   (สํานักปลัด)     
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมูที่ 7 บ้านโคกศิลา

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 7 บ้านโคกศิลา 
ให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน  จํานวน 3 โครงการ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 104
   ลําดับที่ 10   (สํานักปลัด)     

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมูที่ 8 บ้านโคกศิลา

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 1 บ้านโคกศิลา 
ให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน  จํานวน 3 โครงการ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 105
   ลําดับที่ 12   (สํานักปลัด)     

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,145,020 บาท

งบบุคลากร รวม 883,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 883,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 681,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นในสังกัด 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี ได้แก 
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชนและพนักงาน
สวนตําบลตําแหนงอื่น กรณีที่ได้รับอนุมัติตามกรอบอัตรากําลัง
พนักงานสวนตําบล       
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (กองสวัสดิการสังคม)     
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวน
ท้องถิ่น  จํานวน 1 อัตรา     
  - ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เดือนละ 3,500 บาท     
    จํานวน  12  เดือน     
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (กองสวัสดิการสังคม)     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 149,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างในสังกัดและ
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง ได้แก ผู้ชวยเจ้าหน้าที่
พัฒนา-ชุมชน หรือพนักงานจ้างตําแหนงอื่น กรณีที่ได้รับอนุมัติ
ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง     
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (กองสวัสดิการสังคม)     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่ม
ตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มอื่นๆ แกพนักงานจ้างในสังกัด ได้แก 
ผู้ชวยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน หรือพนักงานจ้างตําแหนงอื่น 
กรณีที่ได้รับอนุมัติตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง     
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (กองสวัสดิการสังคม)     
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งบดําเนินงาน รวม 238,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 138,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. ดังนี้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งไว้ 35,000 บาท
คาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีสิทธิ์
และเป็นเงินรางวัลประจําปีแก พนักงานสวนท้องถิ่นและ     
พนักงานจ้างในสังกัด อบต.      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  (กองสวัสดิการสังคม)     
     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แกพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์เบิก
คาตอบแทนที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ 
หรือวันหยุดราชการ     
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559       
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559      
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2559   (กองสวัสดิการสังคม)     
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คาเชาบ้าน จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิ์
เบิกคาเชาบ้านจากองคการบริหารสวนตําบล      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
(กองสวัสดิการสังคม)     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกําหนด      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2541      
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549    (กองสวัสดิการสังคม)     

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ ในกิจการของ อบต. 
เชน คาจ้างเหมารถ,คาจ้างเหมาประกอบอาหารรับรอง 
คาจัด/ตกแตงสถานที่ คาจ้างเหมาทําความสะอาด
อาคารสํานักงานหรือศูนยราชการในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลโคกศิลา คาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบโทรคมนาคม คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาธรรมเนียมตางๆ 
งานติดตั้งป้ายเตือน ป้ายรณรงค รวมถึงจ้างเหมาบุคคล
ภายนอกทํางาน ที่ อบต.ไมสามารถทําได้และอื่นๆ 
ที่เข้าลักษณะรายจายนี้ ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี  
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  
(กองสวัสดิการสังคม)     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการ เพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  
ดูงานหรือไปติดตอราชการ       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2558     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2559     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 (กองสวัสดิการสังคม)     
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนของพนักงาน 
พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิในการรับการฝึกอบรม สัมมนาตามหลัก
สูตรของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหนวยงาน
ราชการอื่นเป็นผู้ดําเนินการและประชุม สัมมนา ตางๆ ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559    (กองสวัสดิการสังคม)     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

(เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ)     
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ 
คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ที่เกิดจาก
การเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณีเป็น
การจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจากคา
ใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้     
  1. คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
  2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
จายจากคาวัสดุ     
คาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้งไว้ 10,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสิน วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑตางๆ เชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะ ไฟฟ้า 
อุปกรณสํานักงาน ฯลฯ   (กองสวัสดิการสังคม) 
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เข็มหมุด สมุดแบบพิมพตางๆ      
เครื่องคํานวณ ฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน 
(กองสวัสดิการสังคม)     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removaable Disk, 
Compact Disc,Digital Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรแบบเลเซอร 
แผนรองแสง กระดาษตอเนื่องสายเคเบิล แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด เมมโมรี่ชิป 
คัตชิทฟิดเดอร เมาร พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ 
เครื่องกระจายสัญญาณ แผงวงจรอิเล็กทรอนิก 
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เครื่องอาน
ข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือ
ซอฟแวรที่มี (ราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท) ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)     

งบลงทุน รวม 23,800 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,800 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดคาจัดซื้อคอมพิวเตอร All In One  
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท       
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมน้อยกวา 2 แกนหลัก 
   (2 core)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน              
   ไมน้อยกวา 2.2 GHz  จํานวน 1 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
   Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
   ขนาดไมน้อยกวา 4 GB
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) หรือ DDR4 หรือดีกวา 
   มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB 
 - มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
   ไมน้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
   ไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
 - มีDVD-RW หรือดีกวาแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
   ภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
   10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ ดีกวา 
   ไมน้อยกวา 3 ชอง 
 - มีแป้นพิมพและเมาส
 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว  
   ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
   Bluetooth 
 - เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ เดือนพฤษภาคม 
2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
   เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 16  ลําดับที่ 10 
   (กองสวัสดิการสังคม)     

วันที่พิมพ : 23/9/2563  09:33:43 หน้า : 75/101



คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง จํานวน 4,300 บาท

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ  
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ  
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1200X1200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
 - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที
 - มีชองเชื่อมตอ (InterFace) แบบ USB 2.0  หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
 - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
 -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal  และ Custom
 - เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
   เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  หน้าที่ 16  ลําดับที่ 12  
   (กองสวัสดิการสังคม)     

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA  (480 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
  - เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
   เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 16  ลําดับที่ 11  
   (กองสวัสดิการสังคม)    
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,132,060 บาท

งบบุคลากร รวม 1,697,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,697,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,053,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นในสังกัด 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี ได้แก 
ผู้อํานวยการกองชาง นายชางโยธา เจ้าพนักงานธุรการและ
พนักงานสวนตําบลตําแหนงอื่น กรณีที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ
อัตรากําลังพนักงานสวนตําบล     
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด  (กองชาง)     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงาน
สวนท้องถิ่น  จํานวน 1 อัตรา     
  - ผู้อํานวยการกองชาง เดือนละ 3,500 บาท     
     จํานวน  12  เดือน     
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด  (กองชาง)     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 566,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัด และเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง รวม 4 อัตรา  ได้แก ผู้ชวยชางสํารวจ 
ผู้ชวยชางไฟฟ้า ผู้ชวยนายชางโยธา คนงานทั่วไป หรือพนักงาน
จ้างตําแหนงอื่น กรณีได้รับอนุมัติตามกรอบอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง       
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด  (กองชาง)     
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 35,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่ม
ตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มอื่นๆ  แกพนักงานจ้างในสังกัด 
รวม 4  อัตรา ได้แก ผู้ชวยชางสํารวจ ผู้ชวยชางไฟฟ้า 
ผู้ชวยนายชางโยธา คนงานทั่วไป  หรือพนักงานจ้าง
ตําแหนงอื่น กรณีได้รับอนุมัติตามกรอบอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง      
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด  (กองชาง)     

งบดําเนินงาน รวม 415,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 124,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 68,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. ดังนี้     
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งไว้ 68,000 บาท
คาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีสิทธิ์
และเป็นเงินรางวัลประจําปีแก พนักงานสวนท้องถิ่นและ     
พนักงานจ้างในสังกัด อบต.      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  (กองชาง)     
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แก พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์
เบิกคาตอบแทนที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ     
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559        
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559      
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2559   (กองชาง)     

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิ์
เบิกคาเชาบ้านจากองคการบริหารสวนตําบล      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562  (กองชาง)     
  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกําหนด      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541  
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549   (กองชาง)     
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ค่าใช้สอย รวม 121,200 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ ในกิจการของ อบต. 
เชน คาจ้างเหมารถ,คาจ้างเหมาประกอบอาหารรับรองคาจัด/
ตกแตงสถานที่ คาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน
หรือศูนยราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา 
คาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
โทรคมนาคม คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
คาเชาทรัพยสิน คาธรรมเนียมตางๆ งานติดตั้งป้ายเตือน 
ป้ายรณรงค รวมถึงจ้างเหมาบุคคลภายนอกทํางาน ที่ อบต.
ไมสามารถทําได้และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายนี้ ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี 
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  (กองชาง)      

คาจ้างออกแบบกอสร้างและควบคุมงาน จํานวน 31,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างออกแบบ  และควบคุมงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือณะกรรมการวาด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง 
ที่ กค (กพว) 0421.3/ว 471 ลงวันที่ 27 ธันวาม 2556  
(กองชาง)     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน-
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน
หรือไปติดตอราชการ       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2558     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2559     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561   (กองชาง)     
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนของพนักงาน
พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิในการรับการฝึกอบรม สัมมนา 
ตามหลักสูตรของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือ
หนวยงานราชการอื่นเป็นผู้ดําเนินการและประชุม สัมมนา 
ตางๆ ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559    (กองชาง)     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

(เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ)     
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ 
คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิดจาก
การเสื่อมสภาพหรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจาก
คาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ 
ดังนี้     
  1. คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
  2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
จายจากคาวัสดุ     
คาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้งไว้ 20,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมคุรุภัณฑ เชน ตู้ โตะ
เก้าอี้ วัสดุคอมพิวเตอรปริ๊นเตอร พลอทเตอร เครื่องขยาย
เสียง เครื่องโปรเจคเตอร คุรุภัณฑสํารวจ เชน กล้องระดับ 
กล้องวัดมุม ขากล้อง เทปวัดระยะ ฯลฯ     (กองชาง)     
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ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เข็มหมุด สมุดแบบพิมพตางๆ      
เครื่องคํานวณ ฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน 
(กองชาง)     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาฟิวส เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ       
ทรานซิสเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร 
มูฟวิ่งคอยส ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้านหม้อแปลงไฟฟ้า ลําโพง
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับ
ทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท ไฟฟ้า หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดความ
ต้านทาน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ เครื่องตัด
กระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องจับ
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ   (กองชาง)     

วัสดุกอสร้าง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุอุปกรณกอสร้าง เชน ไม้ตางๆ น้ํามันทา 
ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว 
ขวาน สวาน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน 
ตลับเมตร ลูกดิ่ง ทอน้ําบาดาล ทอน้ําและอุปกรณประปา  
ทอตางๆ โถส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ  (กองชาง)     

วันที่พิมพ : 23/9/2563  09:33:43 หน้า : 83/101



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู คีมล็อค 
กุญแจปากตาย กุญแจปากเลื่อน สัญญาณไฟกระพริบ 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กระจกโค้ง ป้ายเตือน ฯลฯ  (กองชาง)     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงต้ม 
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน แกส ฯลฯ    
(กองชาง)     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removaable Disk, 
Compact Disc,Digital Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรแบบเลเซอร 
แผนรองแสง กระดาษตอเนื่องสายเคเบิล แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด เมมโมรี่ชิป 
คัตชิทฟิดเดอร เมาร พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ 
เครื่องกระจายสัญญาณ แผงวงจรอิเล็กทรอนิก 
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เครื่องอาน
ข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือ
ซอฟแวรที่มี (ราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท) ฯลฯ
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 19,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดคาจัดซื้อคอมพิวเตอร All In One  
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท       
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมน้อยกวา 2 แกนหลัก 
   (2 core)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน              
   ไมน้อยกวา 2.2 GHz  จํานวน 1 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
   Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
   ขนาดไมน้อยกวา 4 GB
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) หรือ DDR4 หรือดีกวา 
   มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB 
 - มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
   ไมน้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
   ไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
 - มีDVD-RW หรือดีกวาแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
   ภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
   10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ ดีกวา 
   ไมน้อยกวา 3 ชอง 
 - มีแป้นพิมพและเมาส
 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว  
   ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
   Bluetooth 
 - เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ เดือนพฤษภาคม 
2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
   เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  หน้าที่ 15  ลําดับที่ 8  (กองชาง)
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คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA  (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
   เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  หน้าที่ 15  ลําดับที่ 7  (กองชาง)    

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,900,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,900,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,900,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านปลวก หมูที่ 6 
บริเวณรอบสระน้ํา  (ดอนปู่ตา) ชวงที่ 1

จํานวน 169,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกอสร้างถนน คสล. บ้านปลวก  
หมูที่ 6 บริเวณรอบสระน้ํา(ดอนปู่ตา) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  ระยะทาง 70  เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 
280 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ
ตามสภาพหน้างานจริง ตามแบบมาตราฐานงานกอสร้างของ
ท้องถิ่น  เลขที่ ท.1-01     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  หน้าที่ 8  ลําดับที่ 10    (กองชาง)     
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โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านหนองโจด หมูที่ 5 
จากบ้านนายทองคํา คําจันทร - บ้านนางบุปผา ภักตะไชย 
(ชวงที่ 1)

จํานวน 239,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกอสร้างถนน คสล. บ้านหนองโจด 
หมูที่ 5 สายทางจากบ้านนายทองคํา คําจันทร–บ้านนางบุปผา
ภักตะไชย ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ระยะทาง 100  เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 400 ตารางเมตร 
ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพหน้างานจริง 
ตามแบบมาตราฐานงานกอสร้างของท้องถิ่น เลขที่ ท.1-01     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)  
  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 7 ลําดับที่ 7   (กองชาง)     

โครงการตอเติมศาลาประชาคม  บ้านคําบอน  หมูที่ 4 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการตอเติมศาลาประชาคม 
บ้านคําบอน หมูที่ 4  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร     
ตามแบบ อบต.โคกศิลา  เลขที่ 4/2564     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่ 75
  ลําดับที่ 66   (กองชาง)     
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โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธีปูผิวทางแอสฟัลตคอนกรีต 
บ้านโคกศิลา หมูที่ 2 จากสายหอถังประปา-บ้านนางบุปผา สายแวว
(ชวงที่ 1)

จํานวน 187,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงถนน คสล. 
โดยวิธีปูผิวทางแอสฟัลตคอนกรีต บ้านโคกศิลา หมูที่ 2 
สายทางหอถังประปา – บ้านนางบุบผา สายแวว (ชวงที่ 1)  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 132  เมตร  
หนา 0.04 เมตร ตามแบบ อบต.โคกศิลา เลขที่ 2/2564     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)  
  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 5 ลําดับที่ 2   (กองชาง)     

โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธีปูผิวทางแอสฟัลตคอนกรีต 
หมู 1 หมู 7 หมู 8 หมู 2

จํานวน 1,857,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรับปรุง ถนน คสล. 
โดยวิธีปูผิวทางแอสฟัลตคอนกรีต  ม.1,ม.7,ม.8,ม.2
สายทางจากอางห้วยน้อย-ทางแยกถนนลาดยาง หมูที่ 2  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 1,526  เมตร  
หนา 0.04 เมตร ตามแบบ อบต.โคกศิลา  เลขที่ 1/2564     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)  
  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 5 ลําดับที่ 1   (กองชาง)     
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โครงการวางทอระบายน้ําข้างสระหนองวิทย  
บ้านหนองทุม  หมูที่ 3  จากฉางข้าว - สุดเขตหนองวิทย  (ชวงที่ 1)

จํานวน 248,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการวางทอระบายน้ําข้างสระหนองวิทย
บ้านหนองทุม  หมูที่ 3  จากฉางข้าว - สุดเขตหนองวิทย  
(ชวงที่ 1) ปริมาณงาน วางทอ คสล. ขนาด 0.80x1.00 เมตร 
จํานวน 103 ทอน  ลงหินลูกรังพร้อมปรับแตงเรียบ  
จํานวน 120 ลบ.ม. ระยะทาง 106 เมตร 
ตามแบบ อบต.โคกศิลา  เลขที่ 3/2564     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 6 ลําดับที่ 5   (กองชาง)     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการวิจัยหมูบ้าน/ชุมชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวิจัยหมูบ้าน/ชุมชน 
เชน คาจ้างเหมาจัดทําป้าย คากระดาษ ปากกา ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 125
  ลําดับที่ 3   (กองสวัสดิการสังคม/สํานักปลัด)     
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คาใช้จายในการดําเนินการอบรมเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการฝึกอบรม เยาวชน
เพื่อการป้องกันมิให้เยาวชนเข้าไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดและ
สร้างเครือขายเฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัว/โรงเรียน/ชุมชน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0816.5 / ว.  ลงวันที่  4  ธันวาคม  2560     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 127
  ลําดับที่ 6   (สํานักปลัด)     

คาใช้จายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงเสริม สนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมประชุมประชาคม 
การพัฒนา ผู้นําชุมชน การสร้างเครือขายองคกรชุมชน 
การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 
เพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุม
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคาใช้จายเพื่อการ
ประชาสัมพันธเผยแพร ดังกลาว      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856
 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553     
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15  มกราคม 2562     
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16  พฤษภาคม 2562     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125 
  ลําดับที่ 2   (กองสวัสดิการสังคม)       
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คาใช้จายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดําเนินงาน กิจกรรมสนับสนุน
การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชุมประชาคมตําบล 
เพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุม
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง คาวัสดุ อุปกรณ คาถายเอกสาร 
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตลอดจน
คาใช้จายเพื่อการประชาสัมพันธเผยแพร ดังกลาว      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856
 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553     
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15  มกราคม 2562     
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16  พฤษภาคม 2562     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125 
  ลําดับที่ 1   (สํานักปลัด)     

โครงการฝึกอบรมด้านการเกษตรผสมผสาน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
ด้านการเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้
กับราษฎรในพื้นที่ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เชน คาจ้างเหมาจัดทําป้าย คาวิทยากร คาจ้างเหมารถ
วันศึกษาดูงาน คาจ้างเหมาประกอบอาหาร คาวัสดุ 
อุปกรณประกอบการฝึกอบรม ฯลฯ   ตั้งไว้  20,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ.2557     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 88  
   ลําดับที่ 7   (กองสวัสดิการสังคม)     
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน 
ประชาชนต้านยาเสพติด ประจําปี 2564 ในพื้นที่ตําบล
โคกศิลา เชน คารางวัลการแขงขัน คาชุดนักกีฬา คาอาหาร
และเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล คาอุปกรณ ในการจัดการ
แขงขันกีฬา คาถ้วยรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
กีฬา คาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา การเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ.2559     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 107
   ลําดับที่ 3  (สํานักปลัด)     
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดอบรมเพื่อสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและลดปัญหาทางสัมคม สําหรับ
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
และอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 130
  ลําดับที่ 1   (สํานักปลัด)     

คาใช้จายในการสนับสนุนโครงการประเพณีบุญผเหวตฟังเทศน
มหาชาติ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณี
บุญผเหวตฟังเทศนมหาชาติ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
คาจัดซื้อวัสดุ คาดอกไม้ ธูปเทียน และอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา การเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ.2559     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 111
  ลําดับที่ 15   (สํานักปลัด)     
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คาใช้จายในการสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพและเชิดชูผู้สูง
อายุให้เป็นต้นแบบรากเหง้าทางวัฒนธรรม

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
และเชิดชูผู้สูงอายุให้เป็นต้นแบบรากเหง้าทางวัฒนธรรม โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง 
คาวิทยากร คาเชาเครื่องเสียง คาป้ายโครงการ และอื่นๆ 
ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 110
  ลําดับที่ 11   (สํานักปลัด)     

คาใช้จายในการสนับสนุนโครงการสัปดาหวันเข้าพรรษา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัปดาหวันเข้าพรรษา
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัดซื้อเทียนพรรษา คาอาหาร
และน้ําดื่ม คาดอกไม้ธูปเทียนและผ้าประดับตกแตงรถ คาป้าย
โครงการ คาวัสดุประดับตกแตงรถ และอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา การเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ.2559     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 110
  ลําดับที่ 12   (สํานักปลัด)     
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คาใช้จายในการสนับสนุนโครงการสัปดาหวันวิสาขบูชา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัปดาห
วันวิสาขบูชา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัดซื้อวัสดุ 
คาดอกไม้ ธูปเทียน คาดอกไม้ ธูปเทียน และอื่นๆ 
ที่จําเป็น ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา การเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ.2559     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 110
  ลําดับที่ 13   (สํานักปลัด)     

คาใช้จายในการสนับสนุนโครงการอนุรักษทะนุบํารุงดํารงรักษาไว้
และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษ
ทะนุบํารุงดํารงรักษาไว้และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ตักบาตรเทโวโรหนะ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
คาจัดซื้อวัสดุ คาดอกไม้ ธูปเทียน และอื่นๆ 
ที่จําเป็น ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา การเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ.2559     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 111
  ลําดับที่ 14   (สํานักปลัด)     
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปลูกป่าชุมชนตามที่สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกป่าชุมชน
ตามที่สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ในสถานที่สาธารณะตางๆ 
ได้แก วัด โรงเรียน ฯลฯ เชน คาจัดหา พันธุไม้ คาจัดหาวัสดุ
อุปกรณ รวมถึงคาจ้างเหมาตางๆ ที่เกี่ยวข้อง สําหรับปลูก
ในพื้นที่สาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    หน้าที่ 131
  ลําดับที่ 1   (กองสวัสดิการสังคม)     
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,319,041 บาท

งบกลาง รวม 7,319,041 บาท
งบกลาง รวม 7,319,041 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 107,010 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ 
ตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 5
ของคาจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มคาครองชีพ คาจ้างชั่วคราว
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   (สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
เพื่อให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย
หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง โดยคํานวณ
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 
รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561     
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,562,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาเป็นคาใช้จายในการจายคาเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จํานวน 593  คน  
โดยมีรายละเอียดดังนี้
    - อายุ 60-69 ปี จํานวน 402 คนๆ ละ 600 บาท/เดือน 
    - อายุ 70-79 ปี จํานวน 154 คนๆ ละ 700 บาท/เดือน 
    - อายุ 80-89 ปี จํานวน   29 คนๆ ละ 800 บาท/เดือน 
    - อายุ 90 ปี ขึ้นไป จํานวน 8 คนๆ ละ 1,000 บาท/เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองท้องถิ่น
พ.ศ.2552  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 1994  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  หน้าที่ 116  ลําดับที่ 1   (กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,124,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเป็นคาใช้จายการจายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ  
ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของ
องคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  จํานวน 220  คน ประกอบด้วย
   - อายุ 18 ปี ขึ้นไป  จํานวน 215 คนๆ ละ 800 บาท/เดือน  
   - อายุต่ํากวา 18 ปี ขึ้นไป  จํานวน 5 คนๆ ละ 1,000 บาท/
     เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 1994  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 116
  ลําดับที่ 2   (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเป็นคาใช้จายในการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้ป่วยโรคเอดส ที่มายื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 
ขององคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2564  จํานวน 12 คน  อัตราคนละ 500 บาท/คน/เดือน   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะห เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองท้องถิ่น
พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 1994  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 116
  ลําดับที่ 3   (กองสวัสดิการสังคม)
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สํารองจาย จํานวน 211,693 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้
ลวงหน้า ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุ
สาธารณภัยตลอดปีและนําไปจายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวมหรือกรณีการป้องกันและยับยั้ง
กอนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการ
งบประมาณขององคคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2551  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0313.4/ว 667   ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 3215  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสารณภัย
พ.ศ.2550  (สํานักปลัด)

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ   (สํานักปลัด)      
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 162,658 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น(กบท.) ตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2500 
มาตรา 6 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2506 
ข้อ8 กําหนดให้ อปท.สงเสริมกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น คํานวณในอัตรา ร้อยละ 1 
ทศนิยมสองตําแหนง จากประมาณการรายรับ 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 
ไมรวมรายรับประเภทบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น 
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน      
- เป็นไปตามมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2500
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงนกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่  
30 กันยายน 2562   (สํานักปลัด)     
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

75,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

107,010

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,562,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,280

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

162,658

สํารองจ่าย 211,693

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,124,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

75,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

107,010

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,562,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,280

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

162,658

สํารองจ่าย 211,693

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,124,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,454,400 1,454,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 566,000 149,300 440,900

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

35,400 10,200 42,200

เงินเดือนพนักงาน 1,053,960 681,720 199,920 913,120

เงินอื่นๆ

เงินวิทยฐานะ 42,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 20,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

68,000 35,000 152,300 42,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 78,000 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 5,000 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาจัดทําสื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์

ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 20,000 10,000 20,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 744,200 2,008,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 7,000 7,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

12,000 32,000 131,800

เงินเดือนพนักงาน 199,800 3,934,440 6,982,960

เงินอื่นๆ 84,000 84,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 294,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 45,000 95,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

130,600 306,000 733,900

ค่าเช่าบ้าน 20,000 234,000 388,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 15,000 45,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาจัดทําสื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์

20,000 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 80,000 110,000 245,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างออกแบบก่อสร้าง
และควบคุมงาน

31,200

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าใช้จ่ายในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

โครงการการเฝ้าระวัง
และป้องกันบรรเทา
สาธารณะภัยและบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน  1669

288,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล
หรือรางวัลในการจัด
กิจกรรมต่างๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับ
ปรุงระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างออกแบบก่อสร้าง
และควบคุมงาน

31,200

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 45,600 45,600

ค่าใช้จ่ายในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

10,000 10,000

โครงการการเฝ้าระวัง
และป้องกันบรรเทา
สาธารณะภัยและบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน  1669

288,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

90,000 90,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล
หรือรางวัลในการจัด
กิจกรรมต่างๆ

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับ
ปรุงระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลโคกศิลา

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
วิจัยหมู่บ้าน/ชุมชน

5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด

80,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลโคกศิลา

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
วิจัยหมู่บ้าน/ชุมชน

5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด

80,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น

350,000 350,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันพ่อวันแม่แห่งชาติ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
รังวัด  สอบเขต  แนว
เขตที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์และการขึ้น
ทะเบียนที่ดิน

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การอบรมเยาวชน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

15,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 20,000 20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเตรียม
การรับเสด็จ/เฉลิมพระ
เกียรติ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
หรือเสริมสร้างศักยภาพ
การดําเนินงานอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดทํา
แผนชุมชน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันพ่อวันแม่แห่งชาติ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
รังวัด  สอบเขต  แนว
เขตที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์และการขึ้น
ทะเบียนที่ดิน

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การอบรมเยาวชน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

15,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 180,000 280,000

ค่าใช้จ่ายในการเตรียม
การรับเสด็จ/เฉลิมพระ
เกียรติ

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
หรือเสริมสร้างศักยภาพ
การดําเนินงานอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

64,000 64,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดทํา
แผนชุมชน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนโครงการประเพณี
บุญผเหวตฟังเทศน์
มหาชาติ

15,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนโครงการสร้างเสริม
สุขภาพและเชิดชูผู้สูง
อายุให้เป็นต้นแบบราก
เหง้าทางวัฒนธรรม

25,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนโครงการสัปดาห์วัน
เข้าพรรษา

25,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนโครงการสัปดาห์วัน
วิสาขบูชา

10,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนโครงการอนุรักษ์
ทะนุบํารุงดํารงรักษาไว้
และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีตักบาตรเทโว
โรหนะ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนโครงการประเพณี
บุญผเหวตฟังเทศน์
มหาชาติ

15,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนโครงการสร้างเสริม
สุขภาพและเชิดชูผู้สูง
อายุให้เป็นต้นแบบราก
เหง้าทางวัฒนธรรม

25,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนโครงการสัปดาห์วัน
เข้าพรรษา

25,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนโครงการสัปดาห์วัน
วิสาขบูชา

10,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนโครงการอนุรักษ์
ทะนุบํารุงดํารงรักษาไว้
และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีตักบาตรเทโว
โรหนะ

10,000

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563  09:34:34 หน้า : 12/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ 
"หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ชีพ
กู้ภัย" ( OTOS)

ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียน

30,000 30,000 50,000 30,000

ค่าธรรมเนียมศาลและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใน
การดําเนินคดี

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

โครงการปลูกป่าชุมชน
ตามที่สาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ

15,000

โครงการฝึกอบรมด้าน
การเกษตรผสมผสาน
ตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา   
(ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวันของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

308,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ 
"หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ชีพ
กู้ภัย" ( OTOS)

20,000 20,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียน

30,000 230,000 400,000

ค่าธรรมเนียมศาลและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใน
การดําเนินคดี

10,000 10,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

10,000 10,000

โครงการปลูกป่าชุมชน
ตามที่สาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ

15,000

โครงการฝึกอบรมด้าน
การเกษตรผสมผสาน
ตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา   
(ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวันของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

308,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา  
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

46,330

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

107,100

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000 10,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,000 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 892,949

วัสดุก่อสร้าง 80,000 40,000

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563  09:34:34 หน้า : 15/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา  
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

46,330

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

107,100

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 90,000 100,000 230,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 102,000 102,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 10,000 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 55,000 115,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 70,000 80,000 205,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 60,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 892,949

วัสดุก่อสร้าง 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 20,000 20,000 10,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 36,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 
(แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงานสํานัก
งาน

17,000 17,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง

4,300

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า

2,500 2,500

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 65,000 145,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000 100,000

ค่าไฟฟ้า 140,000 176,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 12,000 12,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 
(แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน)

224,000 224,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงานสํานัก
งาน

51,000 85,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง

8,600 12,900

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า

7,500 12,500

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านปลวก หมู่ที่ 6
 
บริเวณรอบสระน้ํา  
(ดอนปู่ตา) ช่วงที่ 1

169,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองโจด 
หมู่ที่ 5 
จากบ้านนายทองคํา คํา
จันทร์ - บ้านนางบุปผา 
ภักตะไชย 
(ช่วงที่ 1)

239,000

โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคม  บ้านคําบอน 
 หมู่ที่ 4

200,000

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. โดยวิธีปูผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2 
จากสายหอถัง
ประปา-บ้านนางบุปผา 
สายแวว
(ช่วงที่ 1)

187,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ 12,000 12,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านปลวก หมู่ที่ 6
 
บริเวณรอบสระน้ํา  
(ดอนปู่ตา) ช่วงที่ 1

169,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองโจด 
หมู่ที่ 5 
จากบ้านนายทองคํา คํา
จันทร์ - บ้านนางบุปผา 
ภักตะไชย 
(ช่วงที่ 1)

239,000

โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคม  บ้านคําบอน 
 หมู่ที่ 4

200,000

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. โดยวิธีปูผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2 
จากสายหอถัง
ประปา-บ้านนางบุปผา 
สายแวว
(ช่วงที่ 1)

187,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. โดยวิธีปูผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีต 
หมู่ 1 หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 2

1,857,000

โครงการวางท่อระบาย
น้ําข้างสระหนองวิทย์  
บ้านหนองทุ่ม  หมู่ที่ 3  
จากฉางข้าว - สุดเขต
หนองวิทย์  (ช่วงที่ 1)

248,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) อําเภอ
เจริญศิลป์

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมู่ที่ 1 บ้านโคกศิลา

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. โดยวิธีปูผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีต 
หมู่ 1 หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 2

1,857,000

โครงการวางท่อระบาย
น้ําข้างสระหนองวิทย์  
บ้านหนองทุ่ม  หมู่ที่ 3  
จากฉางข้าว - สุดเขต
หนองวิทย์  (ช่วงที่ 1)

248,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) อําเภอ
เจริญศิลป์

17,500 17,500

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมู่ที่ 1 บ้านโคกศิลา

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมู่ที่ 2 บ้านโคกศิลา

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองทุ่ม

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมู่ที่ 4 บ้านคําบอน

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองโจด

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมู่ที่ 6 บ้านปลวก

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมู่ที่ 7 บ้านโคกศิลา

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมู่ที่ 2 บ้านโคกศิลา

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองทุ่ม

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมู่ที่ 4 บ้านคําบอน

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองโจด

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมู่ที่ 6 บ้านปลวก

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมู่ที่ 7 บ้านโคกศิลา

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมู่ที่ 8 บ้านโคกศิลา

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 
3 แห่ง

1,612,000

รวม 7,319,041 15,000 185,000 60,000 5,032,060 1,145,020 1,095,220 4,713,299
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมู่ที่ 8 บ้านโคกศิลา

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 
3 แห่ง

1,612,000

รวม 1,080,900 9,854,460 30,500,000
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