
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย
อําเภอ ศรีมโหสถ   จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 54,286,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 12,885,800 บาท
งบบุคลากร รวม 6,758,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,148,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 533,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน ให้แก่
1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  เดือนละ 21,120 บาท
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 11,610 บาท จํานวน 2
 อัตรา

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ให้
แก่
1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 1,900 บาท
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 950 บาท จํานวน 2
 อัตรา

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ เป็นระยะเวลา 12 เดือน ให้แก่
1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 1,900 บาท
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 950 บาท จํานวน 2
 อัตรา

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 91,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล เดือนละ 7,560 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,433,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภาท้องถิน เป็นระยะเวลา 12
 เดือน ดังนี
1. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 11,610 บาท
2. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 9,500 บาท
3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 7,560 บาท จํานวน 12
 อัตรา
4. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 7,560 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,610,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงขันเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  เป็นระยะเวลา 12 เดือน ดังนี
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
2. หัวหน้าสํานักปลัด
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. นิติกร
5. นักพัฒนาชุมชน
6. นักทรัพยากรบุคคล

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิและเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล สํานักปลัด ทีมีคุณสมบัติตามระเบียบและ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
จํานวน 2 ราย ดังนี
1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
2.หัวหน้าสํานักปลัด
และจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เป็นระยะเวลา 12 เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 260,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป สํานักปลัด เป็นระยะเวลา 12 เดือน ดังนี
1.ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (ภ)
2.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ภ)
3.ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ภ)
4.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภ) 2 อัตรา
5.พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา (ภ) 2 อัตรา
6.พนักงานขับรถยนต์ (ภ)
7.พนักงานขับรถยนต์ (ท)
8.แม่บ้าน (ท)
9.คนงานทัวไป (ท) 2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน 7
 อัตรา เป็นระยะเวลา 12 เดือน ดังนี
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภ) 2 อัตรา
2.พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา (ภ) 2 อัตรา
3.พนักงานขับรถยนต์ (ภ)
4.พนักงานขับรถยนต์ (ท)
5.แม่บ้าน (ท)
6.คนงานทัวไป (ท) 2 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 5,702,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 530,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุ
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง และคณะกรรมการอืน ตามระเบียบกฎหมายทีกําหนด  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างที
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีได้รับสิทธิเบิกจ่าย
ตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบํารุงการศึกษา สําหรับบุตรของนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และพนักงานส่วนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 3,302,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 952,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ สําหรับผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
2.ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพือกระทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง เช่น การจ้าง
เหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
3.ค่ารับวารสารและบอกรับสมาชิกวารสาร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร และบอกรับสมาชิกวารสารต่างๆ อาทิ หนังสือ
พิมพ์ วารสาร นิตยสาร ฯลฯ
4.ค่าโฆษณาและเผยแพร่  จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและทําการเผยแพร่
ข่าวสารในกิจการหรืองานในหน้าที ทางป้ายโฆษณา สือสิงพิมพ์ต่างๆ
5.ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาด จํานวน 540,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแล ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทําความสะอาด
บริเวณสระมรกต สถานที ทางสาธารณะ ทีสาธารณประโยชน์ในเขตพืนที
ตําบลโคกไทย
6.ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการรักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สิน
และสถานทีของทางราชการ  
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 530,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี
1.ค่ารับรอง   จํานวน  30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าของขวัญ ของฝาก ฯลฯ ตามหนังสือ ที มท 
0808.4/ว2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 ดังนี
1.1) ค่ารับรองบุคคล หรือคณะบุคคล โดยตังจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1 
ของรายรับจริงในปีทีล่วงมา (ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ 
เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีมีผู้อุทิศไว้) จํานวน 10,000 บาท
1.2) ค่าเลียงรับรอง สําหรับการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย 
หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย 
หรือการประชุมระหว่าง อปท.กับ อปท. หรือ อปท.กับรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน จํานวน 20,000 บาท
2.ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี พิธีการทางศาสนา และงานประเพณี 
จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี งานพิธีการสําคัญทางศาสนา 
งานรับเสด็จ งานพิธีการต่างๆ งานกิจกรรมวันสําคัญของทาง
ราชการ อาทิ วันเฉลิมพระชนมพรรษา(28 กรกฎาคม และ 
12 สิงหาคม)วันปิยะมหาราช งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิน งานส่งเสริมศาสนาและงานเทศกาลต่างๆของท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน 
ทีเกียวข้องกับการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีและทํานิติกรรมต่างๆ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในการดําเนินคดีและการทํานิติกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรม สัมมนา ของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง สํานักปลัด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดทีสาธารณประโยชน์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรังวัดทีดินสาธารณประโยชน์ใน
พืนทีตําบลโคกไทย
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและการจัดการเลือกตัง กรณีที
คณะกรรมการการเลือกตังกําหนดให้มีการเลือกตังใหม่ 
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โครงการเพิมประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิน ข้าราชการและ
พนักงาน ผู้นําชุมชน

จํานวน 400,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษา
ดูงาน เพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิน ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลโคกไทย และผู้นําชุมชนตําบลโคกไทย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 236 ลําดับที 2
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ให้กับผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา อบต. เยาวชนและ
ประชาชนตําบลโคกไทย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 121 ลําดับที 6 
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
อืนๆ เช่น เครืองถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ 
เครืองปรินเตอร์ และวัสดุต่างๆ

ค่าวัสดุ รวม 1,300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ 
แฟ้มเอกสาร ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น เแปรงขัด ไม้กวาด 
ไม้ถูพืน ถ้วยชาม นํายาล้างห้องนํา นํายาถูพืน 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี 
ยางนอก ยางใน ไขควง น๊อต สกรู หม้อนํารถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล 
นํามันเบนซิน นํามันเครือง นํามันจารบี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เม้าส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ 
ฯลฯ
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วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธี
การงบประมาณ เช่น นําดืม เครืองดืมประเภทชงสําหรับบริการประชาชน
และผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 570,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา และนําบาดาล ค่าดําเนินการเกียวกับนําประปา
และนําบาดาลทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ขันพืนฐาน ทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
โคกไทย รวมถึงค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น 
ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียม
การโอนเงินในระบบบริหารงานการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 
และค่าสือสารอืนๆ

งบลงทุน รวม 425,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 425,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1) ค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 6 ชุด จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 6 ชุด ประกอบด้วย
  - โต๊ะทํางาน 2 ลินชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. จํานวน 6
 ตัว
  - เก้าอีสํานักงานมีทีวางแขน ขนาดไม่น้อยกว่า 64x67x93
 ซม. จํานวน 6 ตัว 
ตังจ่ายตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ปี 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 287 
ลําดับที 20
2) เก้าอีอเนกประสงค์พนักพิงสามเหลียม  จํานวน  50 ตัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีอเนกประสงค์ พนักพิงสามเหลียม 
จํานวน 50 ตัว ขนาด 44x58x86 ซม. ซ้อนเก็บได้ / 
โครงเหล็กเหลียม 6 หุน หนา 1 มม. ชุบโครเมียม / หุ้มหนังเทียม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 283 
ลําดับที 9
3) เก้าอีพลาสติก  จํานวน  300 ตัว จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพลาสติก มีพนักพิงหลัง นําหนัก 1.8 ก.ก.  
จํานวน 300 ตัว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 294  
ลําดับที 41
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1) ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 1 
เครือง

จํานวน 22,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน
ไม่ตํากว่านี หรือดีกว่า ดังนี
  1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz
  2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
      2.1 เป็นแผงวงจรเพือแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจําขนาด
ไม่น้อยกว่า 2GB หรือ
      2.2 มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ
      2.3 มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2GB
  3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4GB
  4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120GB จํานวน 1 หน่วย
  5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
  6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  7. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
3 ช่อง
  8. มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
  9. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2561 กระทรวง ICT 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 282
ลําดับที 5 

วันทีพิมพ์ : 6/12/2561  11:55:21 หน้า : 7/35



2) ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 2 เครือง

จํานวน 8,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน
ไม่ตํากว่านี หรือดีกว่า ดังนี
  1. เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
  2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
  3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
  4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
  5. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  6. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
  7. สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 กระทรวง ICT 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 282
ลําดับที 6

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอืนๆ 
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองถ่ายเอกสาร เครืองพิมพ์
เอกสาร คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ ยานพาหนะ และครุภัณฑ์อืน ฯลฯ

งานบริหารงานคลัง รวม 2,857,300 บาท
งบบุคลากร รวม 2,036,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,036,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงขันเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล เป็นระยะเวลา 12 เดือน จํานวน 5 อัตรา ดังนี
1. ผู้อํานวยการกองคลัง
2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
5. เจ้าพนักงานพัสดุ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิและเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
พนักงานส่วนตําบล กองคลัง 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการกองคลัง เป็นระยะเวลา 12 เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 288,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง 
เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 260,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา เป็นระยะ
เวลา 12 เดือน ดังนี
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ภ)
2. คนงานทัวไป (ท)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 2
 อัตรา เป็นระยะเวลา 12 เดือน ดังนี
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ภ)
2. คนงานทัวไป (ท)

งบดําเนินงาน รวม 795,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 260,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และคณะกรรมการอืนตามระเบียบทีเกียวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด
ราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างประจําทีได้รับ
สิทธิตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบํารุงการศึกษา สําหรับบุตรของพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา ทีได้รับสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน   จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน กองคลัง
2. ค่าจ้างเหมาบริการ   จํานวน  15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้กับผู้รับจ้างเพือกระทําการอย่างหนึง
อย่างใด ซึงมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ทีดินและ
สิงก่อสร้าง และการจ้างเหมาะอืนๆ เช่น การจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 
การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
2) โครงการจัดเก็บภาษีเชิงรุก จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ อาทิ 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง กองคลัง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
อืนๆ เช่น เครืองถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ 
เครืองปรินเตอร์ วัสดุต่างๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ 
แฟ้มเอกสาร ปากกา แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สายเคเบิล 
แป้นพิมพ์ เม้าส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบ
วิธีการงบประมาณ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียม
การโอนเงินในระบบบริหารงานการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 26,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1) ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 1 
เครือง

จํานวน 22,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน
ไม่ตํากว่านี หรือดีกว่า ดังนี
  1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz
  2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
      2.1 เป็นแผงวงจรเพือแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจําขนาด
ไม่น้อยกว่า 2GB หรือ
      2.2 มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ
      2.3 มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2GB
  3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4GB
  4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120GB จํานวน 1 หน่วย
  5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
  6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  7. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
3 ช่อง
  8. มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
  9. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2561 กระทรวง ICT 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 282
ลําดับที 5
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2) ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตังถังหมึก (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครือง

จํานวน 4,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะ
พืนฐานไม่ตํากว่านี หรือดีกว่า ดังนี
  1. เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
  2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
  3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
  4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
  5. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  6. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
  7. สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 กระทรวง ICT 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 282
ลําดับที 6

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 205,000 บาท
งบบุคลากร รวม 195,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 195,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 190,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงขันเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เป็นระยะเวลา 12 เดือน 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิและเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการ อาทิ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ-อุปกรณ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 243 ลําดับที 6,7
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ สําหรับ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ในการเดินทางไปอบรม สัมมนา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 11,247,675 บาท
งบบุคลากร รวม 3,947,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,947,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงขันเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ดังนี
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา
2. นักวิชาการศึกษา
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุง
ขันเงินเดือนของครู ค.ศ.1 รวม 6 อัตรา เป็นระยะเวลา 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมตามคุณวุฒิและเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงาน
ส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการกองการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทัวไป 
และเงินสมทบค่าตอบแทนในส่วนทีเพิมขึนของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ กองการศึกษา ดังนี
1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ภ) จํานวน 4 อัตรา
โดยตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
2. ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ท) จํานวน 6 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไป 
และเงินเพิมค่าครองชีพสมทบในส่วนทีเพิมขึนของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ กองการศึกษา ดังนี
1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ภ)  จํานวน 4 อัตรา
โดยตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
2. ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ท) จํานวน 6 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 4,132,675 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง และคณะกรรมการอืน ตามระเบียบทีเกียวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง กอง
การศึกษาฯ ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด
ราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลกองการศึกษาฯ 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรในส่วนของค่าเล่าเรียน 
ค่าบํารุงการศึกษา สําหรับบุตรของพนักงานส่วนตําบล กองการศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 1,888,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 276,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน    จํานวน  60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ สําหรับ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง กองการศึกษา
2. ค่าจ้างเหมาบริการงานผลิตและพิมพ์เอกสาร/สือการเรียน
การสอน จํานวน 216,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล 
งานผลิตเอกสาร งานพิมพ์เอกสารและสือการเรียนการสอน
ของกองการศึกษาฯ 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองคณะผู้ตรวจเยียม เยียมชม องค์การ
บริหารส่วนตําบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 1,053,500 บาท
เพือจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
โคกไทย จํานวน 5 ศูนย์ อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 
0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 324,700 บาท
เพือจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัด
การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
โคกไทย จํานวน 5 ศูนย์ จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) อัตรา
คนละ 1,700 บาท/ปี ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 
ลงวันที 19 มิถุนายนุ 2561
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3) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 124,300 บาท

- เพือจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา เป็นเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จํานวน 22,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา เป็นเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จํานวน 22,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา เป็นเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นค่าเครืองแบบนักเรียนอัตราคนละ 300 บาท/ปี จัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จํานวน 33,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา เป็นเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จํานวน 47,300 บาท ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนา ของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง กองการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
ตังจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
ต่งๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครืองปรินเตอร์ เครืองปรับอากาศ วัสดุต่างๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 2,099,175 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ 
แฟ้มเอกสาร ปากกา แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย จํานวน 5 ศูนย์ เช่น 
แปรงขัด ไม้กวาด ไม้ถูพืน ผ้าปูโต๊ะ นํายาถูพืน นํายาล้างห้องนํา ฯลฯ
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,909,175 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) ดังนี
1. โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
(สพฐ.)  จํานวน 1,472,037 บาท 
    - ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน 1,387,329 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6
 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.) จํานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน โรงเรียน
บ้านโคกพนมดี โรงเรียนวัดสระข่อย  และโรงเรียนวัดแสงสว่าง 
จํานวน 260 วัน
    - ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  84,708 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.) จํานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน โรงเรียน
บ้านโคกพนมดี โรงเรียนวัดสระข่อย  และโรงเรียนวัดแสงสว่าง 
จํานวน 260 วัน ในส่วนทีเกินจากได้รับการจัดสรร

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย 
รวม 5 ศูนย์  จํานวน 437,138 บาท
     - ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน 411,983 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย จํานวน 5 ศูนย์ ได้แก่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกพนมดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสระข่อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสงสว่าง 
เป็นเวลา 260 วัน 
     - ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 25,155 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย จํานวน 5 ศูนย์ ได้แก่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกพนมดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสระข่อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสงสว่าง 
เป็นเวลา 260 วัน ในส่วนทีเกินจากได้รับการจัดสรร

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายอิงค์เจ็ท 
ป้ายผ้า โปสเตอร์ต่างๆ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ คีย์บอร์ด 
เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เมาส์ หมึกเครืองปรินเตอร์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนําดืมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย จํานวน 5 ศูนย์

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย จํานวน 5 ศูนย์
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลโคกไทย จํานวน 5 ศูนย์ 

งบลงทุน รวม 272,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 272,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1) เก้าอีทํางาน  จํานวน 2 ตัว จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานแบบมีพนักพิงพร้อมทีวางแขน 
สําหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 287 
ลําดับที 21
2) โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี  จํานวน 8 ชุด จํานวน 56,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะนักเรียนหน้าขาว ขนาด 80x200x50 ซม. 
พร้อมเก้าอี 10 ตัว  จํานวน 8 ชุด เพือให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ใช้ในการเรียนและจัดกิจกรรมต่างๆ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 288
ลําดับที 22
3) โต๊ะคอมพิวเตอร์   จํานวน 2 ตัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะวางเครืองคอมพิวเตอร์พร้อมทีวาง CPU 
ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x75 ซม.  จํานวน 2 ตัว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 288
ลําดับที 23
4) ชันเก็บกระเป๋าสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันเก็บกระเป๋าสําหรับเด็กปฐมวัยให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองเกตุ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 294 ลําดับที 42
5) เครืองเล่นสนาม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นสนามสําหรับเด็กปฐมวัย 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสระข่อย 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 294 ลําดับที 43
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1) เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว) จํานวน 4 เครือง

จํานวน 88,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 4 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน
ไม่ตํากว่านี หรือดีกว่า ดังนี
  1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz
  2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
      2.1 เป็นแผงวงจรเพือแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจําขนาด
ไม่น้อยกว่า 2GB หรือ
      2.2 มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ
      2.3 มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2GB
  3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4GB
  4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120GB จํานวน 1 หน่วย
  5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
  6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  7. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
3 ช่อง
  8. มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
  9. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2561 กระทรวง ICT 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 290 
ลําดับที 30 

งบเงินอุดหนุน รวม 2,896,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,896,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1) อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)

จํานวน 2,896,000 บาท

เพืออุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 4 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 
โรงเรียนวัดสระข่อย และโรงเรียนวัดแสงสว่าง อัตราคนละ 20 บาท 
จํานวน 200 วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 135,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย จํานวน 25,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กปฐมวัย กิจกรรมวันปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง 
เข้าร่วมแข่งขันวิชาการต่างๆ ส่งเสริมดนตรีไทย การจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 148 ลําดับที 2
2) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ เช่น ค่าจัดซือของรางวัล ค่าจัดสถานที ค่าจัดทํา
ซุ้มนิทรรศการ ค่าจ้างเครืองเสียง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 104 ลําดับที 6

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1) อุดหนุนโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านดนตรีไทย จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนในการดําเนินการ
จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านดนตรีไทย ดังนี
1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกพนมดี  จํานวน 20,000 บาท
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน  จํานวน 20,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 247
 ลําดับที 4

2) อุดหนุนโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดแสงสว่าง ในการดําเนินการจัด
โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 247
 ลําดับที 5
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 518,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคติดต่อ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์และควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อ อาทิ โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 106-108 ลําดับที 1,2,3
2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามพระราชดําริ จํานวน 150,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการพระราชดําริทีเกียวข้องกับงาน
ด้านสาธารณสุข จํานวน 5 โครงการ ดังนี
1. โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  จํานวน 10,000 บาท
2. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To bo number one 
(ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จํานวน 60,000 บาท
3. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 10,000 บาท
4. โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
จํานวน 10,000 บาท
5. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จํานวน 60,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ที มท 0810.5/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 149 ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือทรายอะเบท แอลกอฮอล์ สําลี ถุงมือ
นํายาเคมีพ่นหมอกควัน ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 118,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
1) เครืองพ่นหมอกควัน  จํานวน 2 เครือง จํานวน 118,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 2 เครือง 
โดยมีคุณลักษณะไม่ตํากว่านี 
1. ปริมาณการฉีดพ่นยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชัวโมง
2. ถังบรรจุนํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
3. กําลังเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
หมายเหตุ : ชนิดตังพืน เหมาะสําหรับสวนผลไม้ สวนผัก 
พืนทีกว้าง ฟาร์มไก่ ฟาร์มหมู ฯลฯ เครืองพ่นยาแบบใช้แรงดัน
ของเหลวชนิดตังพืน มีชือเรียกชืออืน คือ เครืองพ่นยาแรงอัดสูง 
หรือ Power Sprayer
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 294 ลําดับที 44

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,581,400 บาท
งบบุคลากร รวม 3,233,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,233,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,060,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงขันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล 
กองช่าง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ดังนี 
1. ผู้อํานวยการกองช่าง
2. วิศวกร
3. นายช่ายโยธา
4. นายช่างไฟฟ้า

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิหรือเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้
แก่พนักงานส่วนตําบลกองช่าง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ดังนี
1. นายช่างโยธา
2. นายช่างไฟฟ้า

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการกองช่าง เป็นระยะเวลา 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,860,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองช่าง เป็นระยะเวลา 12 เดือน 
ดังนี
1.ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภ)
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภ)
3.พนักงานขับรถขยะ (ท) จํานวน 2 อัตรา
4.พนักงานประจํารถขยะ (ท) จํานวน 6 อัตรา
5.คนงานทัวไป (ท) จํานวน 3 อัตรา

วันทีพิมพ์ : 6/12/2561  11:55:21 หน้า : 21/35



เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 223,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง กองช่าง 
เป็นระยะเวลา 12 เดือน ดังนี
1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภ)
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภ)
3. พนักงานขับรถขยะ (ท) จํานวน 2 อัตรา
4. พนักงานประจํารถขยะ (ท) จํานวน 6 อัตรา
5. คนงานทัวไป (ท) จํานวน 3 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,069,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และคณะกรรมการอืน ตามทีกฎหมายกําหนด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
กองช่าง ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด
ราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล กองช่าง ทีมีสิทธิเบิกจ่าย
ตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบํารุงการศึกษา ให้กับบุตรของพนักงาน
ส่วนตําบล กองช่าง 

ค่าใช้สอย รวม 514,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 434,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน    จํานวน  50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง กองช่าง
2. ค่าจ้างเหมาบริการ    จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้กับผู้รับจ้างเพือกระทําการอย่างหนึง
อย่างใด ซึงมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ ทีดินและ
สิงก่อสร้าง และการจ้างเหมาอืนๆ เช่น การจ้างเหมาถ่ายเอกสา 
การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
3. ค่าจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม  
จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและ
สวนหย่อม บริเวณทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย
4. ค่าจ้างเหมาบริการวิศวกรรับรองแบบ  จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการวิศวกรในการเซ็นรับรองแบบ
โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง กองช่าง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
อืนๆ เช่น เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ เครือง
ปรินเตอร์ วัสดุต่างๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ 
แฟ้มเอกสาร ปากกา แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ 
เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
เบรคเกอร์ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น 
พู่กันและสี ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายอิงค์เจ็ท ป้ายผ้า 
โปสเตอร์ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ สายเคเบิล
แป้นพิมพ์ เม้าส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน เช่น ทราย หิน ลูกรัง ปูนซีเมนต์ 
ยางมะตอย ฯลฯ และวัสดุสําหรับซ่อมแซมถนนทีเป็นหลุมเป็นบ่อ 
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งบลงทุน รวม 279,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 279,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1) เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง

จํานวน 22,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน
ไม่ตํากว่านี หรือดีกว่า ดังนี
  1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz
  2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
      2.1 เป็นแผงวงจรเพือแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจําขนาด
ไม่น้อยกว่า 2GB หรือ
      2.2 มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ
      2.3 มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2GB
  3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4GB
  4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120GB จํานวน 1 หน่วย
  5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
  6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  7. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
3 ช่อง
  8. มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
  9. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2561 กระทรวง ICT 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 292
ลําดับที 34
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2) เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล  จํานวน  1  เครือง จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐานไม่ตํากว่านี หรือดีกว่า ดังนี
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
    1.1 ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
    1.2 ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Chche Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
2. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120GB 
จํานวน 1 หน่วย
4. มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
3 ช่อง
8. มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
9. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEE802.11b , g , n , ac) 
และ Bluetooht
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 กระทรวง ICT
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 292
ลําดับที 35

3) ตู้เหล็ก ชนิด 2 บานเลือนกระจก   จํานวน 3 หลัง จํานวน 11,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก ชนิด 2 บานเลือนกระจก 
จํานวน 3 หลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 121x40.60x87.80 ซม. 
ตังจ่ายตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที  291 ลําดับที 33
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ครุภัณฑ์สํารวจ
1) เครืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา  จํานวน 1 เครือง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ไม่ตํากว่านี หรือดีกว่า ดังนี
1. มีเครืองรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง
2. มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD
3. บันทึกข้อมูลตําแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด 
และสร้างเส้นทางได้ 200 เส้นทาง
4. บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด
5. มีแผนทีประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลตําแหน่งสถานที
สําคัญไม่น้อยกว่า 500,000 ตําแหน่ง
6. มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการ
วัดความดันบรรยากาศ
7. มีพอร์ตสําหรับเชือมต่อกับเครืองคอมพิวเตอร์ผ่านทาง 
USB port แบบ High-Speed
หมายเหตุ : เครืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา 
มีชือเรียกอืนคือเครืองอ่านพิกัดทางภูมิศาสตร์
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 294 ลําดับที 40

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
อืนๆ เช่น เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรินเตอร์ 
เครืองปรับอากาศ ฯลฯ

งานไฟฟ้าถนน รวม 6,828,800 บาท
งบลงทุน รวม 6,828,800 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 6,828,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
01.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยปู่ถนอม จันทร์ศรี 
เชือม ถนน คสล.เดิม บ้านสระข่อย หมู่ที1

จํานวน 352,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยปู่ถนอม จันทร์ศรี เชือมถนนคสล.เดิม บ้านสระข่อย 
หมู่ท1ี ระยะทาง 160 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.โคกไทยกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 154 ลําดับที 4
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02. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านยายพิศ บ้านสระ
ข่อย หมู่ที 1

จํานวน 220,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านยายพิศ บ้านสระข่อย หมู่ที 1 
ระยะทาง 100 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามแบบที อบต.โคกไทย
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 155 ลําดับที 6
03.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ ทีสาธารณะ
ประโยชน์บ้านสระข่อย หมู่ที1

จํานวน 306,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค์ ทีสาธารณะประโยชน์บ้านสระข่อย หมู่ที1 ขนาด
กว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที อบต.โคกไทยกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 9 ลําดับที 7
04.โครงการก่อสร้างท่อนําล้นแบบ 3 ช่อง บ้านโคกมอญ หมู่ที2 จํานวน 283,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่อนําล้นแบบ 3 ช่อง 
ขนาดท่อ คสล. 1.00 เมตร บริเวณแยกคลองทางขวาง 
บ้านโคกมอญ หมู่ที2 รายละเอียดตามแบบที อบต.โคกไทย 
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 11 ลําดับที 11
05.โครงการปรับปรุงถนนคันคลองท้ายวัดแสงสว่างบ้านโคกมอญ หมู่ที3 จํานวน 394,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงถนนคันคลองท้าย
วัดแสงสว่าง บ้านโคกมอญ หมู่ที3 ระยะทาง 2300 เมตร 
ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ดินลูกรังหนาเฉลีย 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที อบต.โคกไทย กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 14 ลําดับที 21
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06.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายถนอม 
สามเสน บ้านหนองเกตุ หมู่ที4

จํานวน 308,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยบ้านนายถนอม สามเสน บ้านหนองเกตุ หมู่ที 4 
ระยะทาง 140 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.โคกไทยกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 21 ลําดับที 42

07. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัด บ้านนางเลียบ 
บ้านหนองเกตุ หมู่ที 4

จํานวน 173,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอยหลังวัดหนองเกตุ บ้านนางเลียบ
บ้านหนองเกตุ หมู่ที 4 ระยะทาง 79 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม
แบบที อบต.โคกไทยกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 174 ลําดับที 38
08.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดร บ้านโป่งสะเดา หมู่
ที5

จํานวน 451,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยอุดร บ้านโป่งสะเดา หมู่ที5 ระยะทาง 205 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที 
อบต.โคกไทย กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 25 ลําดับที 52
09.โครงการวางท่อระบายนํา บริเวณเลียบถนนสายคีรี - โคกไทย จํานวน 893,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างการวางท่อระบายนํา 
บริเวณเลียบถนนสายคีรี - โคกไทย ช่วงปากทางคีรี ขนาดท่อ
ระบายนํา 0.80x1.00 เมตร และบ่อพัก 15 จุด ระยะทางรวม 
320 เมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.โคกไทยกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินทีปี (พ.ศ2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 26 ลําดับที 55
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10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายคํานึง มารวย 
บ้านหนองแสง หมู่ที6

จํานวน 440,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายคํานึง มารวย บ้านหนองแสง หมู่ที6 ระยะทาง
200 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที อบต.โคกไทย กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 187 ลําดับที 62
11.งานปรับปรุง/ซ่อมสร้าง ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสุวินทวงศ์ - บ้าน
โคกพนมดี

จํานวน 2,176,000 บาท

งานปรับปรุง/ซ่อมสร้าง ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสุวินทวงศ์- 
บ้านโคกพนมดี ช่วง กม. 0+220 ถึง กม. 1+607 ระยะทาง 
1,387 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร รายละเอียดตามแบบที 
อบต.โคกไทย กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินทีสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 27 ลําดับที 60
12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในทีทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลโคกไทย

จํานวน 487,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย ระยะทาง 
145 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร รายละเอียดตามแบบที 
อบต.โคกไทย กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 30 ลําดับที 67
13.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานทีในพืนทีตําบลโคกไทย จํานวน 345,000 บาท
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี  จํานวน 50,000 บาท
2. ปรับปรุงพืนสนามเด็กเล่น ปูหญ้าเทียม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกพนมดี จํานวน 60,000 บาท
3. ต่อเติมปรับปรุงห้องสุขา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงสว่าง 
จํานวน 30,000 บาท
4. ปรับปรุงพืนสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงสว่าง 
จํานวน 95,000 บาท
5. ก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันสําหรับเด็กปฐมวัย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ  จํานวน 50,000 บาท
6. ติดตังมุ้งลวดห้องรับประทานอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองเกตุ จํานวน 30,000 บาท
7. ปรับปรุงห้องสุขาและอ่างล้างมือเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสระข่อย  จํานวน  30,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 150 ลําดับที 4
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 856,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 856,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 856,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 756,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกําจัดสิงปฏิกูล มูลฝอย ในเขตพืนทีตําบล
โคกไทย ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการขยะรีไซเคิลตามหลัก 3Rs ประชารัฐ เพือลดปริมาณขยะมูลฝอย
ในชุมชน

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์เพือลดปริมาณขยะมูลฝอยใน
ชุมชน ตามหลัก 3Rs ประชารัฐ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 145
 ลําดับที 1

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการ อบต.พบประชาชนเพือส่งเสริมการประชุมประชาคมหมู่บ้านใน
การจัดทําแผนพัฒนา

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพือส่งเสริมการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน แผนชุมชน 
การพัฒนาผู้นําชุมชน การสร้างองค์กรเครือข่ายชุมชน และการ
สนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพือการ
นําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 238 ลําดับที 4
2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานหรือสนับสนุน
โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน 
ชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 136 ลําดับที 2
3) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในพืนทีตําบลโคกไทย เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 99 ลําดับที 2
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 315,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดภายในพืนที เช่น ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าท1ี13 ลําดับที 3 
2) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพให้กับประชาชนผู้ทีมีรายได้น้อย ผู้ว่างงาน 
คนพิการ ผู้สูงอายุ เยาวชนและประชาชนทีสนใจ เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม 
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 133 ลําดับที 12
3) โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
และเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 114 ลําดับที 4

งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1) สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินเพือใช้เป็นสถานทีกลาง สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินในเขตอําเภอศรีมโหสถ

จํานวน 35,000 บาท

เพือสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
เพือใช้เป็นสถานทีกลาง สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ในเขตอําเภอศรีมโหสถ แห่งละ 35,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสืออําเภอศรีมโหสถ ที ปจ 0023.12/ว871 
ลงวันที 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 37 ลําดับที 16
1) อุดหนุนการดําเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาเสพติดอําเภอ
ศรีมโหสถ

จํานวน 30,000 บาท

เพือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อําเภอศรีมโหสถ 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โคกไทย จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โคกไทย เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา 
ค่าเวชภัณฑ์กีฬา ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าจัดเตรียมสถานที ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 124 ลําดับที 11
2) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตําบลโคกไทย จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาภายใน
ตําบลโคกไทย เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเวชภัณฑ์กีฬา 
ค่าเบียเลียงนักกีฬา ค่านําดืม ค่าอาหาร ค่าถ้วยรางวัล 
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 116 ลําดับที 1

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 770,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 770,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 770,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําปี จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ประจําปี เช่น ค่าตกแต่งสถานที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจ้าง
เครืองเสียง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 118
 ลําดับที 3
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2) โครงการประเพณีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเพณีหล่อเทียนพรรษา
และถวายเทียนพรรษา เช่น ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจ้างเครืองเสียง ค่านําดืม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 120 ลําดับที 5

3) โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการเต๊นท์ ค่าจ้างเครืองเสียง 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 118 ลําดับที 3

4) โครงการจัดงานมาฆปูรมีศรีปราจีน จํานวน 600,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมาฆปูรมีศรีปราจีน เช่น 
ค่าจัดซือธงชาติ ธงราว ธงธรรมจักร ค่าปรับภูมิทัศน์สถานที 
ค่าเช่าเต๊นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 234 ลําดับที 4

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
หรือปุ๋ยชีวภาพให้กับเกษตรกรและประชาชนทีสนใจ เช่น 
ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
และเครืองดืม ฯลฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 135 ลําดับที 1

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
พันธุ์พืช ปุ๋ย อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบ สปริงเกอร์ ฯลฯ
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการจัดหาแหล่งนําเพือการเกษตรการจัดการนําตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารนําใต้ดิน)

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดหาแหล่งนําเพือการเกษตร
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารนําใต้ดิน) โดยจัดให้มี
แหล่งนําทุกหมู่บ้าน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้าที 6 ลําดับที 1

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,456,025 บาท
งบกลาง รวม 12,456,025 บาท
งบกลาง รวม 12,456,025 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 280,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย ดังนี
- ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  230,000 บาท
- ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปประเภทระบุวัตถุประสงค์ 
จํานวน 50,000 บาท

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,022,200 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุประสงค์ เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ ตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กําหนดแผน
และขันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,632,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุประสงค์ เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพ
ให้แก่คนพิการ ตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กําหนดแผน
และขันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุประสงค์ เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพ
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กําหนดแผน
และขันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542

สํารองจ่าย จํานวน 940,965 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจําเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน เกียวกับอุบัติภัย 
และสาธารณภัยต่างๆ หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวม เช่น อุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง 
ภัยหนาว วาตภัย หมอกควัน โรคติดต่อ ฯลฯ ซึงเป็นเหตุทีไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า และไม่ได้ตังงบประมาณเพือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวไว้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 
และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรืองกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถินหรือพืนที พ.ศ.2557
2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัดิการชุมชน ของกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลโคกไทยในการจัดระบบสวัสดิการ
ให้แก่ประชาชนในตําบลโคกไทย
 

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนท้องถิน ผู้รับบํานาญ 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นรายจ่ายทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
จ่ายได้ พ.ศ.2559 และระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้อง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 342,860 บาท
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