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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกทรำย
อำเภอ ป่ำบอน จังหวัดพัทลุง
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม 13,796,160 บาท
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

10,140,160 บาท

รวม

3,235,320 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน
532,080 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนให้แก่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล จำนวน 3 รำย โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
จานวน
45,600 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและรองนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล จำนวน 3 รำย โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จานวน

45,600 บาท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษให้แก่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล จำนวน 3 รำย โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 90,720 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนให้แก่เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 2,521,320 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนให้แก่ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล โดยถือปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

6,904,840 บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน 3,535,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนตำบลของสำนัก
ปลัด จำนวน 10 รำย โดยถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 , ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมำตรฐำนกลำงกำร
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกำยน พ.ศ.2548
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
169,980 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) เงินเพิ่มตำม
คุณวุฒิ และเงินเพิ่มต่ำงๆที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงำนส่วนตำบล โดยถือปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำร
พนักงำนส่วนตำบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำงของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 กรกฎำคม 2558 , หนังสือ
สำนักงำน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2558
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เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
126,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบล , นักบริหำรงำนทั่วไป ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำน
บุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษำยน 2556
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
185,280 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงและเงินปรับปรุงเงินค่ำจ้ำงให้แก่ลูกจ้ำงประจำของสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรำ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 2,748,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จำนวน 10 อัตรำ และ
พนักงำนจ้ำงทั่วไป จำนวน 8 อัตรำ ที่ปฏิบัติงำนจ้ำงในสำนักปลัด ตำมที่กฎหมำยกำหนด
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
140,580 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว เงินเพิ่มต่ำงๆให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงทั่วไปใน
สำนักปลัด โดยถือปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้
พนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพ
ชั่วครำว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 กรกฎำคม 2558 , หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2558
งบดาเนินงาน

รวม

3,647,000 บาท

ค่าตอบแทน
รวม
270,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนเป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำนหรือเวลำที่
เสียไป , ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบคัดเลือก และค่ำตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ของข้ำรำชกำร และพนักงำนจ้ำง และเพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนกำรแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.โคกทรำย ตำมที่ระเบียบกฎหมำยกำหนด
ค่าเช่าบ้าน

จานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำนได้ตำมระเบียบกฎหมำยกำหนด
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำให้แก่บุตรของผู้มีสิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบกฎหมำยกำหนด
ค่าใช้สอย
รวม 959,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างถ่าย เข้าเล่ม เอกสาร
จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร ค่ำเข้ำเล่มหรือจัดทำรูปเล่มเอกสำรต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆในสำนักปลัด , ค่ำจ้ำงเหมำเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร เช่น ค่ำจัดทำ
เว็ปไซต์ ค่ำจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์กิจกรรมหรือโครงกำรต่ำงๆ ค่ำกำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้ง
ไฟฟ้ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้งโทรศัพท์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ค่าเช่าทรัพย์สิน
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำทรัพย์สินต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดีเงินกู้ตำมโครงกำรเศรษฐกิจชุมชน , ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดำเนินกำรตำมคำพิพำกษำ , ค่ำเบี้ยประกัน , ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มำนิเทศงำน ตรวจงำน เยี่ยมชม
หรือศึกษำดูงำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล , ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎำคม 2548 เรื่อง กำรตั้งงบประมำณและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำรับรองหรือค่ำเลี้ยงรับรองของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและงานรัฐพิธี
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมงำนรัฐพิธี กิจกรรมเทิดพระเกียรติในงำนวัน
สำคัญต่ำงๆ เช่น ค่ำจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้ง
จานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรจัดกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล หรือกำรจัดกำรเลือกตั้งซ่อมนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล และกำรจัดกำรเลือกตั้งอื่นๆที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งกำหนด เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำตอบแทน
เจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตำมที่ระเบียบ กฎหมำยกำหนด เป็นไปตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ76 ลำดับที่ 1
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมต่ำงๆ , กำรเดินทำงไปประชุมหรือ
สัมมนำในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำงทำพวงมำลำ กระเช้ำดอกไม้ พวงหรีด พวงมำลัยและ
อื่นๆ สำหรับร่วมงำนพิธีกำรต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมต่ำงๆ ค่ำลงทะเบียนกำรสัมมนำต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล เช่น ค่ำเช่ำรถ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำ
ของสมนำคุณและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ,เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 76 ลำดับที่ 3
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 79,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบำรุงรักษำ ซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ เช่น ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมวัสดุต่ำงๆ , ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำงๆ , ค่ำ
บำรุงรักษำหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ และค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลอื่นๆ
ค่าวัสดุ
รวม 290,000 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงำนชนิดต่ำงๆ เช่น ปำกกำ กระดำษ แฟ้ม น้ำดื่ม
สำหรับบริกำรประชำชนและวัสดุสำนักงำนอื่นๆ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำงๆ เช่น หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ ไมโครโฟน ไฟฉำย
สปอตไลท์ และวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุอื่นๆ สำหรับใช้ในงำนรำชกำร
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งำนบ้ำนงำนครัว เช่น ไม้กวำด น้ำยำล้ำงห้องน้ำ น้ำยำ
ถูพื้น แก้วน้ำ น้ำยำล้ำงจำนและวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวอื่นๆ
วัสดุก่อสร้าง
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงต่ำงๆ เช่น ไม้ อิฐ ซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ จอบ
เหล็กเส้น อ่ำงล้ำงมือ โถส้วม และวัสดุก่อสร้ำงอื่นๆ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงใน และวัสดุ
ยำนพำหนะและขนส่งอื่นๆ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลำง เครื่องตัดหญ้ำ เครื่อง
พ่นหมอกควัน เครื่องจักรกลที่ยืมจำกส่วนรำชกำรอื่นมำใช้ดำเนินงำนในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบลซิล น้ำมันเครื่องและวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นๆ
วัสดุการเกษตร
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กำรเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย สำรเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
และสัตว์ วัสดุเพำะชำ ผ้ำใบหรือผ้ำพลำสติก สปริงเกอร์ และวัสดุกำรเกษตรอื่นๆ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โฆษณำและเผยแพร่ เช่น กระดำษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี เมมโมรี่กำร์ด แถบบันทึกเสียงหรือภำพ และวัสดุโฆษณำและเผยแพร่อื่นๆ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดำษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมำส์ เครื่องกระจำย
สัญญำณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม 2,128,000 บาท
ค่าไฟฟ้า
จานวน 2,000,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรชำระค่ำไฟฟ้ำสำหรับที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ระบบ
ประปำหมู่บ้ำน ระบบกล้องวงจรปิด อำคำรอื่นๆขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลและค่ำกระแสไฟฟ้ำอื่นๆที่
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลต้องจ่ำยให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรชำระค่ำใช้บริกำรโทรศัพท์สำหรับที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เช่น ค่ำใช้
บริกำรโทรศัพท์พื้นฐำนและค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรชำระค่ำใช้บริกำรไปรษณีย์ในกิจกำรหรืองำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล เช่น ค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณีย์อำกร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน 110,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรชำระค่ำใช้บริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม เช่น ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
งบลงทุน
รวม 9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม 9,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อตู้เย็น
จานวน 9,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อตู้เย็นขนำด 7 คิว จำนวน 1 ตู้ มีรำคำและคุณลักษณะตำมบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณกำหนด
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
รวม 4,683,600 บาท
งบบุคลากร
รวม 2,960,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม 2,960,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน 2,395,300 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนตำบลของกอง
คลัง จำนวน 7 อัตรำ โดยถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542,
ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำน
บุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่9)ลงวันที่ 20 พฤศจิกำยน พ.ศ.2548
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยกำรกองคลัง หรือตำแหน่งอื่นที่มีสิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษำยน 2556
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 522,700 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จำนวน 3 อัตรำ ที่ปฏิบัติงำนจ้ำงในสังกัดกองคลัง
งบดาเนินงาน
รวม 1,721,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม 556,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐของอบต.โคกทรำย,เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำร
บริหำรส่วนตำบล , ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรต่ำงๆที่ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำร
บริหำรส่วนตำบล และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตำมที่ระเบียบ กฎหมำยกำหนด
ค่าเช่าบ้าน
จานวน 156,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำนตำมระเบียบกฎหมำยกำหนดและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย
รวม 1,030,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างหรือค่าจัดทาสิ่งของ
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดจ้ำงหรือจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ วำรสำร สื่อต่ำงๆ เพื่อกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ งำน/กิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน 800,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้กับผู้รับจ้ำงกระทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดให้กับองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล , ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมต่ำงๆ , กำรเดินทำงไปประชุมหรือ
สัมมนำในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆที่เกีย่ วข้อง เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมต่ำงๆ ค่ำลงทะเบียนกำรสัมมนำต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดทำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่ำสำรวจ ค่ำวัสดุอุปกรณ์
ต่ำงๆ ค่ำตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562,เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 78 ลำดับที่ 10
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบำรุงรักษำ ซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ เช่น ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมวัสดุต่ำงๆ , ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำงๆ , ค่ำ
บำรุงรักษำหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ และค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลอื่นๆ
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ค่าวัสดุ
รวม 135,000 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงำนต่ำงๆ เช่น กระดำษ ปำกกำ แฟ้ม และวัสดุสำนักงำน
อื่นๆที่เกี่ยว
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โฆษณำและเผยแพร่ต่ำงๆ เช่น เมมโมรี่กำร์ด กระดำษเขียน
โปรสเตอร์ แถบบันทึกภำพ แถบบันทึกเสียง และวัสดุโฆษณำและเผยแพร่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่ำงๆ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
งบลงทุน
รวม 2,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม 2,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดา
จานวน 2,600 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขำวดำ จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ
พื้นฐำนตำมรำยละเอียดเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตำมที่กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวม 130,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดตั้งด่านชุมชน/จุดบริการ เทศกาลปีใหม่
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรจัดตั้งด่ำนชุมชน/จุดบริกำร เทศกำลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและ
กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 74 ลำดับที่ 1
โครงการจัดตั้งด่านชุมชน/จุดบริการ เทศกาลสงกรานต์
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรจัดตั้งด่ำนชุมชน/จุดบริกำร เทศกำล
สงกรำนต์ ประจำปี 2564 โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขัน
กีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 74 ลำดับที่ 2
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำยและค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 74 ลำดับที่ 3
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านวินัยจราจร
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยด้ำนวินัยจรำจร โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับฝึกอบรมของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 75 ลำดับที่ 4
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รวม 1,901,480 บาท
งบบุคลากร
รวม 1,596,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม 1,596,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน 1,100,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนตำบลในกองกำร
ศึกษำฯ จำนวน 3 อัตรำ โดยถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 , ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมำตรฐำนกลำงกำร
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกำยน พ.ศ.2558
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว เงินเพิ่มตำมคุณวุฒิ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงิน
เพิ่มต่ำงๆที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงำนส่วนตำบล โดยถือปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบล
จังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 กรกฎำคม 2558 , หนังสือ
สำนักงำน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2558
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม หรือตำแหน่งอื่นที่มี
สิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมำตรฐำน
กลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษำยน 2556
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 420,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จำนวน 2 อัตรำและพนักงำนจ้ำง
ทั่วไป จำนวน 1 อัตรำ ที่ปฏิบัติงำนจ้ำงในกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน 24,480 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว เงินเพิ่มต่ำงๆให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงทั่วไปในกอง
กำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม โดยถือปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลจังหวัด
พัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้รับ
เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 กรกฎำคม 2558 , หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. ก.
อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2558
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งบดาเนินงาน
รวม 298,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม 65,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน
จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนและเงินอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงำนส่วนตำบล ในสังกัดกองกำรศึกษำฯซึ่งมีสิทธิ
ได้รับค่ำเช่ำบ้ำนตำมระเบียบกฎหมำยกำหนด
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนตำบลในสังกัดกองกำรศึกษำฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับตำม
ระเบียบกฎหมำยกำหนด
ค่าใช้สอย
รวม 193,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำบริกำร , ค่ำจ้ำงเหมำเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ในสังกัดกองกำรศึกษำฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมต่ำงๆ , กำรสัมมนำต่ำงๆ , กำร
ประชุมต่ำงๆ เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน ในกำรฝึกอบรมต่ำงๆ , สัมมนำต่ำงๆ , กำรประชุมต่ำงๆ และ
ค่ำลงทะเบียนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำร
เข้ำรับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบำรุงรักษำ ซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ เช่น ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมวัสดุต่ำงๆ , ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำงๆ , ค่ำ
บำรุงรักษำหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ และค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลอื่นๆ
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ค่าวัสดุ
รวม 40,000 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงำนต่ำงๆ เช่น กระดำษ ปำกกำ แฟ้ม แผ่นป้ำย
ต่ำงๆและวัสดุสำนักงำนอื่นๆ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำและวิทยุต่ำงๆ เช่น หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ ไมโครโฟนและ
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุอื่นๆ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิล น้ำมันหล่อลื่นและ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นๆ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์
บันทึกข้อมูลต่ำงๆ กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล แป้นพิมพ์ เมำส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ
งบลงทุน
รวม 7,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม 7,000 บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก
จานวน 7,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ สำนัก
งบประมำณ
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม 11,006,400 บาท
งบบุคลากร
รวม 3,730,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม 3,730,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน 2,102,100 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรครู สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรำ
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว , เงินเพิ่มสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิตำมที่ ก.พ. หรือ ก.อบต.
รับรอง , ค่ำตอบแทนพิเศษ หรือเงินเพิ่มอื่นๆให้แก่ข้ำรำชกำรครู สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตำมระเบียบกฎหมำยกำหนด
เงินวิทยฐานะ
จานวน 126,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะให้แก่ข้ำรำชกำรครู สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตำมระเบียบกฎหมำยกำหนด
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 1,419,900 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงเงินค่ำตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก , พนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจ , พนักงำนจ้ำงทั่วไป จำนวน 9 อัตรำ ซึ่งปฏิบัติงำนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว , เงินเพิ่มสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิที่ ก.พ หรือ ก.อบต รับรอง ,
ค่ำตอบแทนพิเศษ หรือเงินเพิ่มอื่นๆให้แก่ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ที่
ปฏิบัติงำนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตำม
ระเบียบกฎหมำยกำหนด
งบดาเนินงาน
รวม 4,104,400 บาท
ค่าตอบแทน
รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่ข้ำรำชกำรครู สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตำมระเบียบกฎหมำยกำหนด
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ค่าใช้สอย
รวม 2,000,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำเช่ำ
เต็นท์ ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและ
กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 58 ลำดับที่ 2
โครงการเผยแพร่ผลงานการศึกษาต่อสาธารณชน
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรเผยแพร่ผลงำนกำรศึกษำต่อสำธำรณชน โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเข้ำเล่มเอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 63 ลำดับที่ 18
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน 1,830,800 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ดังนี้
1.ค่ำอำหำรกลำงวัน สำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล จำนวน 1,225,000 บำท
2.ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน(รำยหัว) สำหรับจัดซื้อวัสดุกำรศึกษำ สื่อกำรเรียนกำรสอน เครื่องเล่น
พัฒนำกำรเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กเล็กและรำยจ่ำยอื่นๆที่เกี
่ ่ยวข้อง จำนวน 425,000 บำท
3.ค่ำหนังสือเรียน จำนวน 32,000 บำท
4.ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน จำนวน 32,000 บำท
5.ค่ำเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 48,000 บำท
6.ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จำนวน 68,800 บำท
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 59 ลำดับที่ 4
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบำรุงรักษำ ซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ เช่น ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมวัสดุต่ำงๆ , ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำงๆ , ค่ำ
บำรุงรักษำหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ และค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลอื่นๆ
ค่าวัสดุ
รวม 2,093,600 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงำนต่ำงๆ เช่น กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ และวัสดุสำนักงำน
อื่นๆสำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำและวิทยุต่ำงๆ เช่น หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ และวัสดุไฟฟ้ำ
และวิทยุอื่นๆสำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งำนบ้ำนงำนครัวต่ำงๆ เช่น ไม้กวำด ถ้วย ชำม แก้วน้ำ ผ้ำปู
โต๊ะ และวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวอื่นๆสำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล
ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน 1,998,600 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้ออำหำรเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล , สำหรับเด็กอนุบำล เด็ก ป.1-ป.6 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่
ตำบลโคกทรำย
วัสดุก่อสร้าง
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงต่ำงๆ เช่น ไม้ต่ำงๆ ปูนซีเมนต์ ทรำย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก จอบ พร้ำ และวัสดุก่อสร้ำงอื่นๆ สำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบล
วัสดุการเกษตร
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กำรเกษตรต่ำงๆ เช่น พันธ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพำะชำ ผ้ำใบหรือผ้ำ
พลำสติก และวัสดุกำรเกษตรอื่นๆ สำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล
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วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่ำงๆ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ สำหรับศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
งบเงินอุดหนุน
รวม 3,172,000 บาท
เงินอุดหนุน
รวม 3,172,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนบ้านควนหินแท่น
จานวน 468,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้ำนควนหินแท่น ในกำรดำเนินกำรตำมโครงกำร
อำหำรกลำงวันสำหรับเด็กอนุบำลและเด็ก ป.1-ป.6
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 ,เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 62 ลำดับที่ 13
อุดหนุนโรงเรียนบ้านควนแหวง
จานวน 1,000,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้ำนควนแหวง ในกำรดำเนินกำรตำมโครงกำร
อำหำรกลำงวันสำหรับเด็กอนุบำลและเด็ก ป.1-ป.6
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 ,เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 62 ลำดับที่ 15
อุดหนุนโรงเรียนวัดควนเพ็ง
จานวน 716,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดควนเพ็ง ในกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรอำหำร
กลำงวันสำหรับเด็กอนุบำลและเด็ก ป.1-ป.6
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 ,เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 62 ลำดับที่14
อุดหนุนโรงเรียนวัดโคกตะเคียน
จานวน 312,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดโคกตะเคียน ในกำรดำเนินกำรตำมโครงกำร
อำหำรกลำงวันสำหรับเด็กอนุบำลและเด็ก ป.1-ป.6
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 ,เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 62 ลำดับที่ 16
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อุดหนุนโรงเรียนวัดพรุพ้อ
จานวน 676,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัด พรุพ้อ ในกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรอำหำร
กลำงวันสำหรับเด็กอนุบำลและเด็ก ป.1-ป.6
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563, เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 63 ลำดับที่ 17
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวม 405,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม 145,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่อำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินค่ำตอบแทน, เพื่อเป็นค่ำป่วยกำร
ชดเชยกำรงำนหรือเวลำที่เสียไป, เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดูแลผู้สูงอำยุ ที่มีภำวะพึ่งพิง
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำย พ.ศ.2562
ค่าใช้สอย
รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำจัดทำป้ำยโครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำ
เครื่องดื่ม ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 68 ลำดับที่ 1
โครงการชุมชนปลอดภัยห่างไกลเอดส์
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรชุมชนปลอดภัยห่ำงไกลเอดส์ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำ
จัดทำป้ำยโครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ,เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ,เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 68 ลำดับที่ 2
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพติด โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำจัดทำ
ป้ำยโครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ,เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ,เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 70 ลำดับที่ 7
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โครงการรณรงค์สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรรณรงค์สร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และ
ทรัพยำกรธรรมชำติ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำจัดทำป้ำยโครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์
ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
,เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 70 ลำดับที่ 8
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระ
ปณิธำน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำ
จัดทำป้ำยโครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 69 ลำดับที่ 4
โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจานวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ตำมโครงกำร
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำจัดทำป้ำย โครงกำร
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เป็นไประเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 69 ลำดับที่ 5
ค่าวัสดุ
รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ต่ำงๆ เช่น ชุดตรวจสำรเสพติด
วัสดุอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน และวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์อื่นๆ
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งบเงินอุดหนุน
รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน
รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
จานวน 260,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนสำหรับกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชดำริ
ด้ำนสำธำรณสุขหมู่บ้ำนละ 20,000 บำท จำนวน 13 หมู่บ้ำน
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 69 ลำดับที่ 6
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
รวม 65,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรช่วยเหลือประชำชนที่ยำกไร้ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำจัดทำ
ป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 65 ลำดับที่ 4
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน
จานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรฝึกอบรมอำชีพแก่ประชำชน โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย
ค่ำจัดทำป้ำยโครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ,เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 64 ลำดับที่ 1
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำจัดทำ
ป้ำยโครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ,เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 64 ลำดับที่ 2
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวม 205,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการพัฒนากลุ่มสตรี
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำกลุ่มสตรี โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำจัดทำป้ำย
โครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ,เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำร
เข้ำรับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 67 ลำดับที่ 7
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำจัดทำป้ำย
โครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ,เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำ
รับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 66 ลำดับที่ 1
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพของผู้สูงอำยุ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำ
จัดทำป้ำยโครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ,เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 66 ลำดับที่ 2
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว
จานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำสตรีและครอบครัว โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำจัดทำ
ป้ำยโครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ,เป็นไประเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำ
รับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 66 ลำดับที่ 3
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งบเงินอุดหนุน
รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุน
รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนเทศบาลตาบลป่าบอน
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ่ำยเงินอุดหนุนให้แก่เทศบำลตำบลป่ำบอน ในกำรดำเนินกำรตำมโครงกำร
จัดงำนวันสับปะรด ผลไม้และของดี อำเภอป่ำบอน ประจำปี พ.ศ.2564 ,เป็นไปตำมระเบียบกระทรวง
มหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2563 ,เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 67 ข้อ 5
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลโคกทราย
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรอุดหนุนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีตำบลโคกทรำย ในกำรดำเนินงำนตำม
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพแก่สมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับตำบล
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ,เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 67 ข้อ 6
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
รวม 160,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย เค่ำเช่ำ
เต็นท์ ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำยและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและ
กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 79 ลำดับที่ 1
โครงการส่งนักกีฬา กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑาต่างๆ จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรส่งนักกีฬำ กรีฑำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ กรีฑำต่ำงๆ โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำย
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ,เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 ,เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-2565)หน้ำที่ 79 ลำดับที่ 3
ค่าวัสดุ
รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุกีฬำต่ำงๆ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล เปตอง ไม้แบดมินตัน ฯลฯ ให้แก่ห่บ้
ม่ ำน
ในตำบลโคกทรำย
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม 93,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม 63,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม 63,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรจัดงำนประเพณีวันสงกรำนต์ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำ
จัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและ
กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 80 ลำดับที่ 5
โครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรสืบสำนประเพณีวันสำรทเดือนสิบ โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ,เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 81 ลำดับที่ 8
โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา
จานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษำ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย
ค่ำจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและ
กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 80 ลำดับที่ 7
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งบเงินอุดหนุน
รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน
รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอาเภอป่าบอน
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอุดหนุนสภำวัฒนธรรมอำเภอป่ำบอนในกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรประเพณี
ลำกพระอำเภอป่ำบอน จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2564
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 81 ข้อ 9
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม 6,828,150 บาท
งบบุคลากร
รวม 4,580,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม 4,580,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน 2,507,500 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนตำบลของกองช่ำง
จำนวน 8 อัตรำ โดยถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ,ประกำศ
คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกำยน พ.ศ.2548
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน 15,900 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว เงินเพิ่มตำมคุณวุฒิ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงิน
เพิ่มต่ำงๆที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงำนส่วนตำบล โดยถือปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบล
จังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 กรกฎำคม 2558 , หนังสือ
สำนักงำน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2558
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยกำรกองช่ำง หรือตำแหน่งอื่นที่มีสิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษำยน 2556
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 1,870,600 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนประจำปีให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
จำนวน 5 อัตรำ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป จำนวน 10 อัตรำ ที่ปฏิบัติงำนจ้ำงในกองช่ำง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน 144,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว เงินเพิ่มต่ำงๆให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงทั่วไปใน
กองช่ำง โดยถือปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้
พนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 กรกฎำคม 2558 , หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎำคม 2558
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งบดาเนินงาน
รวม 2,208,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม 68,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน
จานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนตำบล สังกัดกองช่ำง หรือผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินค่ำเช่ำบ้ำน
ตำมระเบียบกฎหมำยกำหนด
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนตำบล สังกัดกองช่ำง หรือผู้ที่มีสิทธิได้รับ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรตำมระเบียบกฎหมำยกำหนด
ค่าใช้สอย
รวม 1,400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ , จ้ำงเหมำเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ของกองช่ำง
ค่าเช่าทรัพย์สิน
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำทรัพย์สินต่ำงๆในกำรปฏิบัติงำนและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆในกำรปฏิบัติงำน , ค่ำเบี้ยประกันและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมต่ำงๆ , กำรเดินทำงไปประชุมหรือ
สัมมนำในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ,เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมต่ำงๆ ค่ำลงทะเบียนกำรสัมมนำต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับฝึกอบรมของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 1,200,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบำรุงรักษำ ซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลในควำม
รับผิดชอบของกองช่ำง เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ และค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
ค่าวัสดุ
รวม 740,000 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงำนต่ำงๆ เช่น กระดำษ ปำกกำ แบบพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน แฟ้ม และวัสดุสำนักงำนอื่นๆ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำและวิทยุต่ำงๆ เช่น หลอดไฟฟ้ำ โคมไฟสำธำรณะ
สำยไฟฟ้ำ โฮเวอร์โหลด โพเทนเชียลรีเลย์ และวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุอื่นๆ
วัสดุก่อสร้าง
จานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงต่ำงๆ เช่น ไม้ เหล็ก ท่อพีวีซี ปูนซีเมนต์ วัสดุอุปกรณ์
สำหรับใช้ในงำนระบบประปำหมู่บ้ำนต่ำงๆและวัสดุก่อสร้ำงอื่นๆ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ยำนพำหนะและขนส่งต่ำงๆ เช่น แบตเตอรี่ ยำงรถยนต์ กระจก
มองข้ำงรถยนต์ สัญญำณไฟกระพริบ กันชนรถยนต์และวัสดุยำนพำหนะและขนส่งอื่นๆ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลำง เครื่องตัดหญ้ำ
เครื่องจักรกลที่ยืมจำกส่วนรำชกำรอื่นมำใช้ดำเนินงำนในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล เช่น น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันเบลซิล น้ำมันเครื่องและวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นๆ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ต่ำงๆ เช่น สำรส้ม คลอรีน วัสดุที่ใช้ในกำร
ผลิตน้ำประปำต่ำงๆ และวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์อื่นๆ
วัสดุการเกษตร
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กำรเกษตรต่ำงๆ เช่น สำรเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และ
วัสดุกำรเกษตรอื่นๆ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่ำงๆ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นหรือจำนบันทึก
ข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ
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วัสดุอื่น
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เช่น มำตรวัดน้ำ และวัสดุอื่นๆที่ไม่สำมำรถแยกประเภท
วัสดุต่ำงๆได้
งบลงทุน
รวม 40,150 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม 40,150 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
จานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อเครื่องวัดกระแสไฟฟ้ำแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณสมบัติ
ไม่น้อยกว่ำ
1.สำมำรถวัดแรงดันไฟฟ้ำ DC และ AC ได้
2.สำมำรถวัดกระแสไฟฟ้ำได้
3.สำมำรถวัดควำมต้ำนทำนกระแสไฟฟ้ำได้
-ตั้งตำมรำคำท้องตลำด เนื่องจำกครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมำณ
ครุภัณฑ์โรงงาน
จัดซื้อสว่านไขควงไฟฟ้าไร้สาย
จานวน 4,750 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อสว่ำนไขควงไฟฟ้ำไร้สำย จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีรำยละเอียดคุณลักษณะ
เฉพำะไม่น้อยกว่ำดังนี้
1.มอเตอร์ไฟฟ้ำ
2.กำลังไฟฟ้ำ 12 โวล์ท
3.ควบคุมควำมเร็วด้วยระบบ Electronic และระบบเบรกไฟฟ้ำ
-ตั้งตำมรำคำท้องตลำด เนื่องจำกครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสารองไฟฟ้า
จานวน 17,400 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 KVA จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งมีรำยละเอียดตำม
เกณฑ์รำคำและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด
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ครุภัณฑ์อื่น
จัดซื้อเครื่องฉีดน้าแรงดันสูง
จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่ำ
ดังนี้
1.แรงดัน 130 บำร์
2.อัตรำกำรไหลของน้ำ 520 ลิตร
3.ระบบกำรทำงำน Auto Stop
4.กำลังมอเตอร์ 2,200 วัตต์
-ตั้งตำมรำคำท้องตลำด เนื่องจำกครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณ
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
รวม 3,992,000 บาท
งบลงทุน
รวม 3,992,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม 3,872,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้านหมู่ที่6
จานวน 239,400 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงเสำติดตั้งลำโพงพร้อมค่ำติดตั้ง จำนวน 17,270 บำท และจัดซื้อ
เครื่องเสียงและอุปกรณ์พร้อมค่ำติดตั้งจำนวน 222,130 บำท สำหรับโครงกำรก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำว
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 (ตำมแบบก่อสร้ำงมำตรฐำนของหอกระจำยข่ำวแบบเสียงตำมสำย ของกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น) แบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกทรำย เลขที่ 70/2563
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 47ลำดับที่ 31
โครงการขยายเขตหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
จานวน 248,400 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงเสำติดตั้งลำโพงพร้อมค่ำติดตั้ง จำนวน 17,320 บำท และจัดซื้อเครื่อง
เสียงและอุปกรณ์พร้อมค่ำติดตั้งจำนวน 231,080 บำท สำหรับโครงกำรขยำยเขตหอกระจำยข่ำวหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 8 (ตำมแบบก่อสร้ำงมำตรฐำนของหอกระจำยข่ำวแบบเสียงตำมสำย ของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น) แบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกทรำย เลขที่ 68/2563
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ,เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 46 ลำดับที่ 28
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีลสายเกาะสัก-หลาหยีน้าหมู่ที่4จานวน 954,000บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแคปซีล สำยเกำะสัก-หลำหยีน้ำ หมู่ที่ 4 ปริมำณงำน
ผิวจรำจรแคปซีล กว้ำง 4 เมตร ระยะทำง 625 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 2,500 ตำรำงเมตร รำยละเอียด
ตำมแบบแปลนของ อบต.โคกทรำย เลขที่67/2563 ,เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 45 ลำดับที่ 26
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีล สายหลังอนามัยควนปอม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8
จานวน 635,600 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแคปซีล สำยหลังอนำมัยควนปอม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8
ปริมำณงำนผิวจรำจรแคปซีลกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 430 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ1,720 ตำรำงเมตร
รำยละเอียดตำมแบบแปลนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกทรำย เลขที่74/2563
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 49 ลำดับที่ 42
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กแยกหนองส้มหมู่ที่13 จานวน248,000บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กแยกหนองส้ม หมู่ที่ 13
ขนำด 1.80 x 1.80 เมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกทรำย เลขที่ 79/2563
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 50 ลำดับที่ 45
โครงการก่อสร้างห้องน้าสนามกีฬาประดู่หม้อ หมู่ที่ 12
จานวน 495,900 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงห้องน้ำสนำมกีฬำประดู่หม้อ หมู่ที่ 12 จำนวน 5 ห้อง รำยละเอียดตำม
แบบแปลนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกทรำย เลขที่ 73/2563
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 49 ลำดับที่ 39
โครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีตสายสะพานน้ากระจาย-เกาะยวนนกหมู่ที่ 1
จานวน 446,300 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงเหมืองคอนกรีต สำยสะพำนน้ำกระจำย-เกำะยวนนกหมู่ที่ 1
กว้ำง 0.80 ม. ยำว 260 เมตร พร้อมฝังท่อระบำยน้ำ รำยละเอียดตำมแบบแปลนองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
โคกทรำย เลขที่ 75/2563
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 50 ลำดับที่ 43
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โครงการขุดลอกคูระบายน้า สายทับชุมเห็ด-สะพานเปรี๊ยะ ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 9
จานวน 50,300 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขุดลอกคูระบำยน้ำสำยทับชุมเห็ด-สะพำนเปรี๊ยะฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 9 ปริมำณงำน
ขุดลอกกว้ำง 1.00เมตร ก้นคูกว้ำง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยำว 950 เมตร หรือปริมำณงำนขุด
ไม่น้อยกว่ำ 1,368 ลูกบำศก์เมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกทรำย
เลขที่ 71/2563 ,เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงฉบับปัจจุบัน(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562,เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 47 ลำดับที่ 33
โครงการขุดลอกเหมืองสายโรงพักเก่า-ถนนหน้าสถานีรถไฟ หมู่ที่ 5 จานวน 19,600บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขุดลอกเหมืองสำยโรงพักเก่ำ-ถนนหน้ำสถำนีรถไฟ หมู่ที่ 5 รำยละเอียดตำมแบบ
แปลนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกทรำย เลขที่ 69/2563 ,เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 46 ลำดับที่ 29
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านลุงนา-ทับชุมเห็ด พร้อมวางท่อบล็อกระบายน้า
หมู่ที่ 7
จานวน 450,300 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงถนนลูกรัง สำยบ้ำนลุงนำ-ทับชุมเห็ด พร้อมวำงท่อบล็อกระบำยน้ำ
หมู่ที่ 7 ปริมำณผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ยำว 2,800 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 11,200 ตำรำงเมตร
รำยละเอียดตำมแบบแปลนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกทรำย เลขที่ 78/2563
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ,เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 47 ลำดับที่ 34
โครงการปรับปรุงเหมืองน้า หนองเถี๊ยะ-โคกทราย หมู่ที่ 5
จานวน 84,200 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงเหมืองน้ำ หนองเถี๊ยะ-โคกทรำย หมู่ที่ 5 รำยละเอียดตำมแบบแปลน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกทรำย เลขที่ 72/2563 ,เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 49 ลำดับที่ 41
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งบเงินอุดหนุน
รวม 120,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน
รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสะพานแคง หมู่ที่ 5 จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อำเภอปำกพะยูน ในกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะบริเวณ
สะพำนแคง หมู่ที่ 5 จุดที่ 1 ระยะทำง 150 เมตร จุดที่ 2 ระยะทำง 140 เมตร รำยละเอียดตำมแผนผัง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกทรำย เลขที่ 76/2563 ,เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 48 ลำดับที่ 36
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สายบ้านหมอพา-เกาะสัก หมู่ที่ 4 จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อำเภอปำกพะยูน ในกำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ
สำยบ้ำนหมอพำ-เกำะสัก หมู่ที่ 4 ระยะทำง 380 เมตร รำยละเอียดตำมแผนผังองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
โคกทรำย เลขที่ 77/2563 ,เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 48 ลำดับที่ 35
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง
รวม 19,734,210 บาท
งบกลาง
รวม 19,734,210 บาท
งบกลาง
รวม 19,734,210 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน 390,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคมในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำงทั้งปีของพนักงำนจ้ำงและผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทน ในอัตรำร้อยละ 0.2 ของค่ำจ้ำงโดยประมำณทั้งปีของพนักงำน
จ้ำงและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตำมพระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน 14,905,200 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุตำมโครงกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้แก่ผู้สูงอำยุที่ได้ขึ้นทะเบียน
ไว้กับองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
เบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน 3,230,800 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพคนพิกำรตำมโครงกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคม
ให้แก่คนพิกำรหรือทุพพลภำพที่ขึ้นทะเบียนไว้กับองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน 102,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและวินิจฉัยแล้วที่ได้ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ไว้กับองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548
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สารองจ่าย
จานวน 469,165 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีฉุกเฉิน กรณีจำเป็นเร่งด่วนในกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนซึ่งได้รับควำม
เดือดร้อน ได้รับควำมเสียหำยจำกสำธำรณภัยหรือภัยธรรมชำติต่ำงๆ
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย น้ำป่ำไหลหลำก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง
ภัยหนำว วำตภัย อัคคีภัย ไฟป่ำและหมอกควัน และโรคติดต่อ
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชน
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตำบลโคกทรำย
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตาบล
จานวน 234,045 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสมทบเข้ำกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับตำบล
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จานวน 288,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนบำเหน็จ/บำนำญ ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นและลูกจ้ำงประจำขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบล(กบท.) ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จบำนำญ ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
-โดยคำนวณตั้งจ่ำยในอัตรำร้อยละ 2 ของประมำณกำรรำยได้ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
ทุกหมวด รำยได้ ไม่รวมเงินอุดหนุน รำยได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้และเงินที่มผี ู้ให้
ให้

