
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลโคกหาร

อําเภอ เขาพนม   จังหวัดกระบี่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,056,080 บาท

งบบุคลากร รวม 5,454,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้กับ
1.นายกองคการบริหารสวนตําบล
2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2  คน

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนประจําตําแหนงให้กับ
1.นายกองคการบริหารสวนตําบล
2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนพิเศษให้กับ
1.นายกองคการบริหารสวนตําบล
2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบลโคกหาร
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,195,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นให้กับ
1.ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล     ตั้งไว้ 134,640 บาท 
2.รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว้ 110,160 บาท
3.เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล   ตั้งไว้ 86,400 บาท
4.สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล       ตั้งไว้ 864,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,574,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,783,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล แยกเป็น
1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว้ 483,720 บาท
2.หัวหน้าสํานักปลัด                ตั้งไว้ 484,320 บาท
3.นักวิเคราะหนโยบายและแผน ตั้งไว้ 382,560 บาท
4.นักทรัพยากรบุคคล              ตั้งไว้ 416,160 บาท
5.นักพัฒนาชุมชน                  ตั้งไว้ 336,360 บาท
6.เจ้าพนักงานสาธารณสุข        ตั้งไว้ 321,900 บาท
7.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
                                       ตั้งไว้ 321,900 บาท
8.เจ้าพนักงานธุรการ              ตั้งไว้ 182,040 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 55,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล แยกเป็น
1.เจ้าพนักงานธุรการ         ตั้งไว้  7,200 บาท
2.เจ้าพนักงานสาธารณสุข   ตั้งไว้ 24,000 บาท
3.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                                  ตั้งไว้ 24,000 บาท
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนตําบล
ที่ได้รับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนงและมีสิทธิ์ได้รับคาตอบแทนเป็นรายเดือน
เทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ได้รับอยู จํานวน 2 อัตรา
1.ปลัด อบต.           ตั้งไว้  48,000  บาท
2.หัวหน้าสํานักปลัด  ตั้งไว้ 42,000  บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 609,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง แยกเป็น
1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ         ตั้งไว้ 186,000 บาท
2.ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ตั้งไว้ 165,600 บาท
3.พนักงานขับรถยนต               ตั้งไว้ 150,000 บาท
4.นักการภารโรง                     ตั้งไว้ 108,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานจ้าง แยกเป็น
1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ตั้งไว้ 6,000 บาท
2.พนักงานขับรถยนต               ตั้งไว้ 18,000 บาท
3.นักการภารโรง                     ตั้งไว้ 12,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,478,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 684,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานแก พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้าง ผู้ที่มาปฏิบัติงานของ อบต. ตลอดจนคา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคา
ตอบแทนพิเศษ เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้าง
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

คาเชาบ้าน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินบํารุงการศึกษาและเงินคาเลาเรียนบุตรของ
พนักงานสวนตําบล
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
- ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
- ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค.0408.5/ว 22 
ลว. 12 มค. 2561

ค่าใช้สอย รวม 2,287,600 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําวารสาร แผนพับ ป้าย 
ประกาศประชาสัมพันธเกี่ยวกับงาน อบต. และอื่น ๆ ที่จําเป็น
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- คาจ้างเหมาดูแลเว็บไซดของอบต. จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการดูแลระบบเป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมตออายุ
พื้นที่เว็บไซตและโดเมนเนม ปรับปรุงและแก้ปัญหามัลแวรตลอด
การดูแลอัพโหลดกิจกรรมวันสําคัญของสถาบันตลอดระยะเวลา
อัพโหลดและแก้ไขข้อมูล กรณีเจ้าหน้าที่ของหนวยงานไม
สามารถดําเนินการลงข้อมูลได้

- คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําการอยางใด
อยางหนึ่งซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลงตอเติมหรืออยู
ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน จ้างขนย้าย ขนสัมภาระ
คาจ้างเหมากําจัดวัชพืช กําจัดปลวก ฯลฯ

- คาเชาทรัพยสิน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาตางๆ เชน คาเชาเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมศาล คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง

- คาเบี้ยประกันรถยนต และคาตอทะเบียนรถยนตของอบต. จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาประกันรถยนต และตอทะเบียนรถยนตของ อบต.
-คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ของ อบต.ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายดังนี้ 
1.คาใช้จายในการจัดงานทางศาสนา/รัฐพิธี เป็นเงิน 5,000 บาท
 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานทางศาสนา งานรัฐพิธี
ในวันสําคัญตาง ๆ
2.คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
เป็นเงิน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายที่เกี่ยวข้องตาง ๆ เนื่องในการเลี้ยงรับรอง
รวมทั้งคาบริการและคาใช้จายอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายรับรอง
ในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3.คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ เป็นเงิน 15,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม ฯลฯ การเลี้ยงรับรองและ
คาบริการอื่นๆ ในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบฯ หรือ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-คาใช้จายคาพวงมาลา ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สําหรับ
พิธีการวันสําคัญตาง ๆ ตามวาระโอกาสที่สําคัญหนังสือที่ 
มท. 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530

-คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งของ
องคการบริหารสวนตําบลรวมถึงการให้ความรวมมือและสนับ
สนุนคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและตาม
ที่กฎหมายกําหนด เชน คาตอบแทนคณะกรรมการ คาวัสดุ
ในการเลือกตั้งฯลฯ และอื่น ๆ ที่จําเป็น
- ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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-คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็น
คาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาใช้จายอื่นๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนัก
งานสวนตําบลพนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

-โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

จํานวน 98,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างโดย
มีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด
การฝึก อบรม และอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาสัมมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ 
คาป้ายโครงการและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นดวนที่สุด ที่มท 
0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 82 ลําดับที่ 5
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-โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักภาพ
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้นําชุมชน

จํานวน 495,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้นําชุมชน โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วยคาที่พัก คากระเป๋าเอกสาร คาเอกสาร วัสดุ 
อุปกรณ คาตกแตงสถานที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร 
คาตอบแทน วิทยากร คาเครื่องบิน คารับสง เป็นต้น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
มท 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 81 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาซอมแซมปรับปรุง
ทรัพยสินเพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 295,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ พระบรม
ฉายาลักษณ พระบรมสาทิสลักษณ ตู้รับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน แผนที่ อบต. เก้าอี้พลาสติก 
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ
  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส เทปพันสายไฟ
ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แก้วน้ํา ไม้กวาด
ผงซักฟอก  น้ํายาทําความสะอาด ถุงดํา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก
ยางใน แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน น้ํามันดีเซล
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ของรถยนตสวนกลาง รถอื่นๆ 
ในการชวยเหลือ กรณีเกิดภัยพิบัติ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน การดหนวย
ความจําสําหรับกล้องถายรูป การอัดภาพของกิจกรรมตางๆ
ของ อบต.ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล
แผนซีดี โปรแกรมคอมพิวเตอร หมึกพิมพ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 212,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลโคกหาร

คาบริการโทรศัพท จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท คาโทรสาร ขององคการบริหารสวน
ตําบลโคกหาร
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาจัดซื้อดวงตรา
ไปรษณีย ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ตความรู้สูงและ
คาสื่อสาร อื่นๆ

งบลงทุน รวม 93,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 93,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

- เก้าอี้สําหรับพนักงานชนิดล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเก้าอี้สําหรับพนักงาน
ชนิดล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง จํานวน 1 ตัว
นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 12487 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

- เครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 31,000 บาท

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑเครื่องทําลายเอกสาร
แบบตัดตรง 
- ขนาดที่กําหนดเป็นแบบทําลายขั้นต่ําตอครั้ง
- ขนาดกระดาษหลังทําลายกว้างไมเกินกวา 4 มิลลิเมตร
- สามารถยอยทําลายครั้งละ 20 แผน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําปีงบประมาณ 2563
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- โตะทํางานแบบเหล็ก จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานแบบเหล็กขนาด 3.5 ฟุต 
จํานวน 1 ตัว นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ราคาจัดซื้อตามท้องตลาด
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 12487 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1536ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 0444ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- ครุภัณฑคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก 
(4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ(Level)เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และ
มีหนวยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing 
Unit) ไมน้อยกวา 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง มีหนวยความจําหลัก
(RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมน้อยกวา 8 GB
มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิดSATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ
 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา1ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563ประกาศ 
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
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- เครื่องสํารองไฟ ขนาด 3 kVA จํานวน 32,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 3 kVA (2,100 Watts)
- มีชวงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไมน้อยกวา 220+/-25% 
195-245
- มีชวงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไมน้อยกวา 220+/-5% 
215-225
- สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไมน้อยกวา 5 นาที 
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ
ที่ดินสิ่งกอสร้างเชน คาจ้างองคกร หรือสถาบันที่เป็นกลาง
เพื่อเป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 

งานบริหารงานคลัง รวม 4,177,180 บาท
งบบุคลากร รวม 2,885,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,885,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,913,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลให้กับ
1.ผู้อํานวยการกองคลัง            ตั้งไว้  435,600 บาท
2.นักวิชาการเงินและบัญชี        ตั้งไว้  229,920 บาท
3.นักวิชาการพัสดุ                  ตั้งไว้  355,320 บาท 
4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ตั้งไว้  399,720 บาท
5.เจ้าพนักงานพัสดุ                 ตั้งไว้  313,440 บาท
6.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้       ตั้งไว้  179,640 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบลให้กับ
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ตั้งไว้  24,000  บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ได้รับ
เงินประจําตําแหนงตามกฎหายวาด้วยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงและมีสิทธิ์ได้รับคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตรา
เงินประจําตําแหนงได้รับอยู

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 846,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างให้กับ
1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ตั้งไว้ 192,000 บาท
2.ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้       ตั้งไว้ 174,000 บาท
3.ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้       ตั้งไว้ 174,000 บาท
4.ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ                 ตั้งไว้ 162,000 บาท
5.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ               ตั้งไว้ 144,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้างให้กับ
1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   ตั้งไว้ 12,000 บาท
2.ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   ตั้งไว้ 12,000 บาท
3.ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ             ตั้งไว้ 12,000 บาท
4.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ           ตั้งไว้ 24,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 1,281,040 บาท
ค่าตอบแทน รวม 163,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง ผู้ที่มาปฏิบัติงานของ อบต. ตลอดจนคาตอบแทน
คณะกรรมการตาง ๆ และคาตอบแทนพิเศษ เงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้มาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
(ตามหลักเกณฑการจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559)

คาเชาบ้าน จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินบํารุงการศึกษาและเงินคาเลาเรียนบุตรของ
พนักงานสวนตําบล
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น(ฉบับที่3) พ.ศ.2549
-ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560) 
-ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28  มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 776,040 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ในการสง
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ไปประชุมอบรม ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2549

2.คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลงตอเติมหรืออยูในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างเชน จ้างขนย้าย ขนสัมภาระ กําจัดปลวก
คาจ้างจดมาตรน้ํา ฯลฯ
(ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)

3.คาเชาทรัพยสิน จํานวน 236,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชา คาเชารถยนต แบบดับเบิ้ลแคบ
ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียรออโตเมติกและคาเชา
ทรัพยสินอื่น ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาใช้จายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559
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2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเชนจัดจ้างทําป้ายประชา
สัมพันธเชิญชวนให้ชําระภาษีประจําปี ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) หน้า 81
ลําดับที่ 3 

3.โครงการจัดทําทะเบียนทรัพยสิน/แผนที่ภาษี จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ชั้นข้อมูลตาง ๆ ของแผนที่ภาษีฯ ให้เป็นปัจจุบัน  
ตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 493 
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561และพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) หน้า82 ลําดับที่ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซอมแซมปรับปรุงทรัพยสินเพื่อ
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ข้อ 28 (3) และ ข้อ 79 
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ค่าวัสดุ รวม 242,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ ฯลฯ เป็นต้น
-ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 28 (3)  และ ข้อ 79 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ของรถจักรยานยนตสวน
กลางและรถยนตสวนกลาง 
-ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ  21 วรรค 1

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล 
คาจัดซื้อแผนซีดี โปรแกรมคอมพิวเตอร  หมึกพิมพ  ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ข้อ 21 ข้อ 79  วรรค 1

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น แบบพิมพตาง ๆ เชน ใบเสร็จรับเงิน
คาน้ําประปา ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 28 (3) และ ข้อ 79 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธณาณัติ คาจัดซื้อดวงตรา
ไปรษณีย  ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 10,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้พนักงานชนิดล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเก้าอี้พนักงานชนิดล้อเลื่อน
แบบมีพนักพิง  
จํานวน 1 ตัว นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อราคาตาม
ท้องตลาด 
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 12487 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 01536
  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 04444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

โตะทํางานแบบเหล็ก จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานแบบเหล็กขนาด กว้าง 3.5
 ฟุต จํานวน 1 ตัว
คุณลักษณะนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด 
ตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  จํานวน 1
 เครื่อง  จํานวน  2,500.-บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอก ไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)  
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15  นาที   
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรประจําปี พ.ศ. 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 390,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกอปพร.ซึ่งได้รับ
คําสั่งจากนายก อบต.โคกหารในฐานะผู้อํานวยการศูนย
อปพร.อบต.โคกหารให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ได้รับ
มอบหมายฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยผายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นพ.ศ.2560
-ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่
เกิดจากสาธารณภัย

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยเชนวาตภัย อุทกภัย
ภัยแล้ง เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของอปท.พ.ศ.2560

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชวงเทศกาลตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในชวงเทศกาลตางๆ เชนวันสงกรานต วันขึ้นปีใหม เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่มท. 0810/ว 611 
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 61 ลําดับที่ 3
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่นเชน
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม 
คาอาหารวาและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 5325
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท.
0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 61 ลําดับที่ 3

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที2่)พ.ศ.2561 ข้อ19 
-ประกาศกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ
วิธีปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติงานรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 ตุลาคม  2560
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,704,880 บาท

งบบุคลากร รวม 779,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 779,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 737,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลให้กับ    
1.ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯจํานวน 382,560 บาท      
2.นักวิชาการศึกษา            จํานวน 355,320 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของพนักงาน
สวนตําบลที่ได้รับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมาย
วาด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงและมีสิทธิ์
ได้รับคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงิน
ประจําตําแหนงได้รับอยู

งบดําเนินงาน รวม 1,895,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานแก พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้าง ผู้ที่มาปฏิบัติงานของ อบต. ตลอดจนคาตอบ
แทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตาง ๆ
 และคาตอบแทนพิเศษ เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้าง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้มาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 1,330,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร เชน การ
ประชาสัมพันธ จัดทําแผนพับ  แผนป้าย 
ประกาศประชาสัมพันธในสวนที่เกี่ยวข้อง
กับกองการศึกษา ฯลฯ

- คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง
ตอเติมหรืออยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ

- คาเชาทรัพยสิน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพยสินตาง ๆ ฯลฯ
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ
ในการสงพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง พนักงาน
ครูสวนตําบลไปประชุมอบรมฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

คาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการและคาบริหารอื่น ๆ ในการ
ประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้
รับการแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมาหาดไทย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็น
คาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาใช้จาย
อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานครูสวนตําบลและพนัก
งานจ้าง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ที่ชํารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานเชน
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน
ฟิวส เทปพันสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเชน
ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาดฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ปัมน้ํารดน้ําต้นไม้ ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ปุ๋ย ยากําจัดศัตรูพืช ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน
แผนซีดี โปรแกรม หมึกเครื่องพิมพ ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 205,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าให้กับ ศพด. ,สถานที่
ทองเที่ยว,ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงและคาสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

- เก้าอี้สําหรับพนักงานชนิดล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเก้าอี้สําหรับพนักงาน
ชนิดล้อเลื่อนแบบมีพนักพิงจํานวน 1 ตัว
- นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
ตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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- โตะทํางานแบบเหล็ก จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานแบบเหล็กขนาด 
กว้าง 3.5 ฟุต จํานวน 1 ตัว
คุณลักษณะนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
ตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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- เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรโน้ตบุก จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก
( 4core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
หรือดีกวา ดังนี้
1.ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level)เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมีหนวยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อยกวา 10 แกน หรือ
2.ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาด
ไมน้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac)
และ Bluetooth
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ข้อ 12 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,056,036 บาท
งบบุคลากร รวม 960,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 960,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 606,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานครูสวนตําบลให้กับ
1. ครู              จํานวน 342,000 บาท
2. ครูผู้ดูแลเด็ก   จํานวน 264,000 บาท

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะให้กับ
- ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 264,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างให้กับ
- ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก คนที่ 1จํานวน 138,000 บาท
- ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก คนที่ 2จํานวน 126,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้างให้กับ
- ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก คนที่ 1 จํานวน 24,000  บาท
- ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก คนที่ 2 จํานวน 24,000  บาท
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งบดําเนินงาน รวม 2,016,036 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,287,880 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการคายนี้เพื่อน้อง จํานวน 164,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ เชน คาเอกสาร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74
 ลําดับที่ 12

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน จํานวน 85,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการสง
เสริมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน
โดยมีคาใช้จาย เชน คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ  
คาป้ายโครงการ  คารถโดยสารในการนําเด็ก
ปฐมวัยไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ คาเข้าเยี่ยม
ชมสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 73 ลําดับที่ 9
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โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลโคกหาร จํานวน 187,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการสงเสริม
ศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตตําบลโคกหาร 
โดยมีคาใช้จาย เชน คาจัดสถานที่ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่  77  ลําดับที่ 1

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
(คาหนังสือ,อุปกรณการเรียน,คาเครื่องแบบ,
คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

จํานวน 124,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนสถานศึกษา
ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหารและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านหินลูกช้าง จํานวน 110 คน ๆ ละ
1,130 บาท คาหนังสือเรียน,คาอุปกรณ
การเรียน,คาเครื่องแบบนักเรียน,คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 75 ลําดับที่ 13
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา(คาอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 539,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาอาหารกลางวันให้กับ
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหารและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านหินลูกช้างจํานวน 110 คน ๆ ละ 20 บาท 
จํานวน 245 วันเป็นเงิน 539,000 บาท
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 72 ลําดับที่ 3

โครงการสนับสนุนคาใช้จายสนับสนุนสถานศึกษา(คาวัสดุรายหัว) จํานวน 187,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนสถานศึกษา
ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหารและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านหินลูกช้าง จํานวน 110 คน ๆ ละ
(50+60) 1,700 บาท
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 72 ลําดับที่ 4
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ค่าวัสดุ รวม 728,156 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 728,156 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ให้กับ
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลูกช้างและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหารจํานวน 110 คน ๆ
(50+60)  ละ 7.37  บาท จํานวน  260 วัน 
จํานวน  210,782  บาท
2. โรงเรียนบ้านโคกหารและโรงเรียนบ้านหินลูกช้าง
จํานวน 270 คน คนละ(142+123+5) 7.37 บาท 
จํานวน 260 วัน จํานวน  517,374  บาท
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 72 ลําดับที่ 1,2

งบเงินอุดหนุน รวม 1,080,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,080,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แกเด็กระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษาในโรงเรียนสังกัดสพฐ.

จํานวน 1,080,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันให้แก
เด็กระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษาในโรงเรียน
สังกัด สพฐ.
- โรงเรียนบ้านโคกหารและโรงเรียนบ้านหินลูกช้าง
จํานวน 270 คน (142+123+5) คนละ 20 บาท 
จํานวน 200 วัน
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 75 ลําดับที่ 14
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 493,040 บาท

งบดําเนินงาน รวม 311,040 บาท
ค่าใช้สอย รวม 311,040 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- โครงการสงเสริมบําบัดฟนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/สงเสริมการฝึก
อบรมอาชีพให้แกผู้ผานการบําบัด

จํานวน 195,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงเสริมการบําบัดฟนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติด/สงเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แกผู้ผานการบําบัด
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
0816.5/ว 2726 ลงวันที่  4  ธันวาคม 2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 62 ลําดับที่ 3
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-โครงการรณรงคควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 116,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการรณรงคควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เชน คาวัคซีน,คาอุปกรณในการฉีดวัคซีน,
คาวัสดุอุปกรณยาและเวชภัณฑที่จําเป็นในการทําหมันสุนัขและ
แมว,คาสํารวจข้อมูลจํานวนสุนัขและแมวและขึ้นทะเบียน ฯลฯ  
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120 
ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/1042 ลงวันที่ 10เมษายน 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 63 ลําดับที่ 5

งบเงินอุดหนุน รวม 182,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 182,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการอําเภอเขาพนม
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอเขาพนม สนับสนุนศูนยปฏิบัติ
การพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด อําเภอเขาพนม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการอําเภอเขาพนม
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
-ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 62 ลําดับที่ 6
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อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรเขาพนม
โครงการศึกษาเพื่อตอต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน
(โครงการ D.A.R.E)

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรอําเภอเขาพนม
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
0816.5/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
-ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 62 ลําดับที่ 5
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขหมูบ้านละ 20,000 บาท 
จํานวน 7 หมูบ้าน 
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองค
กรปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนของ
องคการบริหารจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
ในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560     
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
-ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 62 ลําดับที่ 4
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกอสร้างบ้านท้องถิ่นไทย จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับกอสร้างซอมแซมที่อยูอาศัยให้กับ
ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและไร้ที่พึ่ง
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 
24 มกราคม 2561
-ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 63 ลําดับที่ 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,166,540 บาท

งบบุคลากร รวม 2,184,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,184,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,082,940 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลให้กับ
1. ผู้อํานวยการกองชาง   ตั้งไว้ 442,320 บาท
2. นายชางโยธา            ตั้งไว้ 342,720 บาท
3. เจ้าพนักงานประปา     ตั้งไว้ 297,900 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มเติมตางๆของพนักงานสวนตําบลให้กับ
1. เจ้าพนักงานประปา ตั้งไว้  24,000 บาท
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ได้รับ
เงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงและมีสิทธิ์ได้รับคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตรา
เงินประจําตําแหนงได้รับอยู

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 996,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างให้กับ
1. ผู้ชวยวิศวกรโยธา             ตั้งไว้ 192,000 บาท
2. ผู้ชวยนายชางโยธา           ตั้งไว้ 180,000 บาท
3. ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า           ตั้งไว้ 171,600 บาท
4. ผู้ชวยเจ้าพนักงานประปา    ตั้งไว้ 168,000 บาท
5. ผู้ชวยเจ้าพนักงานประปา    ตั้งไว้ 164,400 บาท
6. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ     ตั้งไว้ 120,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 39,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มเติมตางๆของพนักงานจ้างให้กับ
1. ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า           ตั้งไว้  2,400 บาท
2. ผู้ชวยเจ้าพนักงานประปา    ตั้งไว้  6,000 บาท
3. ผู้ชวยเจ้าพนักงานประปา    ตั้งไว้  7,200 บาท
4. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ     ตั้งไว้ 24,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,878,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 885,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานแก พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้าง ผู้ที่มาปฏิบัติงานของ อบต. ตลอดจนคา
ตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คณะ
กรรมการตาง ๆ และคาตอบแทนพิเศษ เงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้มาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 393,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลงตอเติมหรืออยูในความรับ
ผิดชอบของผู้รับจ้าง

- คาเชาทรัพยสิน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพยสินตาง ๆ ฯลฯ
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ในการสง
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง พนักงานครูสวนตําบลไปประชุม
อบรมฯลฯ

- คาเบี้ยประกันภัยรถยนตและคาตอทะเบียนรถยนตของอบต. จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาประกันรถยนตและตอทะเบียนรถยนตของ อบต.
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาใช้จายอื่น ๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้าง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินที่ชํารุดเสียหายให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 595,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส เทปพันสายไฟ
ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ไม้กวาด ผงซัก
ฟอก น้ํายาทําความสะอาดฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน หิน ปูนซีเมนต ทราย ทอ
ระบายน้ํา หินผุ หินคลุก 
ทอน้ํา ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่ ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน คาป้ายประกาศ
ตางๆ การล้างอัดขยายรูป คาแบตเตอรี่

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล คาจัดซื้อแผนซีดี โปรแกรมคอมพิวเตอร หมึกพิมพฯลฯ

วันที่พิมพ : 28/8/2563  09:08:28 หน้า : 41/65



ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าอาคารสํานักงานเชา
ของอบต.โคกหาร

งบลงทุน รวม 104,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 104,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ชอง จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ชอง จํานวน 1 ตู้
คุณลักษณะนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด
ตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *    
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)   
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมน้อยกวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB  หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไมน้อยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
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- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม
พ.ศ.2563 ข้อ 8 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท.
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 3 KVA จํานวน 32,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 3 KVA (2,100 Watts)
- มีชวงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไมน้อย
กวา 220+/-25%   195-245
- มีชวงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม
มากกวา 220+/-5%   215-225
- สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไมน้อยกวา 5 นาที
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ข้อ 65 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 3 จํานวน 36,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นสแกนเนอรชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 
อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไมน้อยกวา 60 แผน
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม
น้อยกวา 60 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไมน้อยกวากระดาษขนาด A4
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ข้อ 58
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท.
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งานไฟฟ้าถนน รวม 3,006,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,006,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,006,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางปราณี - บ้านนายชํานาญ หมูที่ 
๒

จํานวน 607,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบุกเบิกถนน โดยใช้เครื่องจักรกลกรุยทาง 
ถางป่า ขุดตอทั้งสองข้างทาง ตัดดินขึ้นรูปคันทาง   
ถมดินยกระดับคันทาง พร้อมปรับเกลี่ยแตงและบดอัด
คันทาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร ลงวัสดุหินผุ
ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๑๕ เมตร ใช้หินผุ ๖๐๖.๓๐ ลบ.ม. (แนน) พร้อม   
เกรดเกลี่ยบดอัดแนน และเกรดคูระบายน้ําทั้งสองข้างทาง
ยาวตลอดสายพร้อมงานระบบทอระบายน้ํา โดยใช้
แบบรูปรายการละเอียดตามที่องคการบริหารสวน
ตําบลโคกหารกําหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน ๑ ป้าย หลังทําสัญญากอนดําเนินการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ หน้าที่ 5 ลําดับที่ 3
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2. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมโน - 
หัวสะพาน (ชวงที่ ๓) หมูที่ ๓

จํานวน 488,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล
ทางหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมน้อย
กวา ๗๖๐ ตารางเมตร โดยใช้แบบรูปรายการละเอียดตามที่
องคการบริหารสวนตําบลโคกหารกําหนด และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ป้าย หลังทําสัญญากอน
ดําเนินการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)
หน้าที่ ๔๑ ลําดับที่ ๖๐

3. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสวย - 
หินลูกช้าง หมูที่ ๔

จํานวน 499,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล
ทางหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมน้อย
กวา ๗๖๐ ตารางเมตร พร้อมงานระบบทอระบายน้ํา โดย
ใช้แบบรูปรายการละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบล
โคกหารกําหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน ๑ ป้าย หลังทําสัญญากอนดําเนินการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕) 
หน้าที่ ๔๕ ลําดับที่ ๗๙
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4. โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะลานอเนกประสงค หมูที่ ๕ จํานวน 495,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งโคมไฟสาธารณะลานอเนกประสงค จํานวน
๓ ต้น โดยเสาไฟฟ้าแตละต้นให้ติดตั้งโคมไฟสปอรตไลท LED 
ขนาด ๔๐๐ วัตต จํานวน ๖ ชุด รวมทั้งหมด ๑๘ ชุด โดยใช้แบบ
รูปรายการละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลโคกหาร
กําหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ป้าย 
หลังทําสัญญากอนดําเนินการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ หน้าที่ 6 ลําดับที่ 5

5. โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายวิสรรค - สวนป่า หมูที่ ๖ จํานวน 567,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบุกเบิกถนน โดยใช้เครื่องจักรกลกรุยทาง ถางป่า
ขุดตอทั้งสองข้างทาง ตัดดินขึ้นรูปคันทาง พร้อมปรับเกลี่ยแตง
และบดอัดคันทาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๕ เมตร ลงวัสดุหิน
ผุ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕
เมตร ใช้หินผุ ๔๕๔.๗๓ ลบ.ม. (แนน) พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน
และเกรดคูระบายน้ําทั้งสองข้างทางยาวตลอดสายพร้อมงาน
ระบบทอระบายน้ํา โดยใช้แบบรูปรายการละเอียดตามที่องคการ
บริหารสวนตําบลโคกหารกําหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน ๑ ป้าย หลังทําสัญญากอนดําเนินการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕)
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ หน้าที่ 5 ลําดับที่ 4
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6. โครงการชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา 
K)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร.๐๔๐๗/
ว ๑๕๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๔
- เป็นไปตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. ๐๒๐๓/
ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

7. โครงการจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานกอสร้างที่จายให้
แกเอกชนหรือนิติบุคคล

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานกอสร้าง ที่จาย
ให้แกเอกชนหรือนิติบุคคล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

-โครงการปรับปรุงซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมูที่ 1- 7 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับปรับปรุงซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมูที่ ๑ - ๗ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕) 
หน้าที่ ๕๘ ลําดับที่ ๑๔๓
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 963,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 963,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 963,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย จํานวน 963,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตําบล
โคกหาร
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 
ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 627 ลงวันที่ 7  มีนาคม 2561
-ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลําดับที่ 4

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 304,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- โครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในตําบลโคกหาร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชน
ในตําบลโคกหาร โดยมีคาใช้จาย เชน คาตอบแทนวิทยากร 
คาวัสดุอุปกรณการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาป้ายโครงการ ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7
/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
กําหนดให้องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน
ท้องถิ่นตามมาตรา ๑๖ (๖) การสงเสริม การฝึกอบรม 
และประกอบอาชีพ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 64 ลําดับที่ 1
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- โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและสงเสริมคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุของผู้สูงอายุตําบลโคกหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และสงเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององคการบริหารสวนตําบล
โคกหาร โดยมีคาใช้จาย เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่มคาตอบแทนวิทยากร คาป้ายโครงการ คาจ้างเหมา
ยานพาหนะฯลฯ
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนงานและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2562) มาตรา 67 (6) 
สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (8) 
บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนาธรรมอันดีของท้องถิ่น องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ในฐานะที่เป็นสวนราชการที่มุงให้มีการสงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมที่เหมาะสม และจัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุได้รับอยาง
ทั่วถึงและเป็นธรรม ให้การสงเสริม ชวยเหลือ สนับสนุน
กิจกรรมตางๆ ของผู้สูงอายุ
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 65 ลําดับที่ 7

- โครงการอบรมประชาคมสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อจัดทํา
แผน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดอบรมทําแผนชุมชน ประชาคมตําบล 
และการขับเคลื่อนแผนชุมชนบูรณาการ นําข้อมูลมาจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นและตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ โดยมีคาใช้จาย เชน 
คาป้ายไวนิล คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
ตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 
12 มีนาคม 2553
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 65 ลําดับที่ 6
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสําหรับศูนยเรียนรู้ ICT ชุมชนตําบล
โคกหาร ฯลฯ

งบลงทุน รวม 164,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 164,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

- กล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร แบบที่ 1

จํานวน 58,000 บาท

สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห
ภาพ จํานวน  1 ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมน้อยกวา 1,920x1,080 pixel 
หรือไมน้อยกวา 2,073,600 pixel 
-มี frame rate ไมน้อยกวา 50 ภาพตอวินาที (frame
per second)ที่ความละเอียดของภาพไมน้อยกวา 
1,920x1,080 pixel หรือไมน้อยกวา 2,073,600 pixel 
-ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง 
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
-มีความไวแสงน้อยสุด ไมมากกวา 0.22 LUX สําหรับการแสดง
ภาพสี(Color) และไมมากกวา 0.04 LUX สําหรับการแสดง
ภาพขาวดํา(Black/White)
-มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมน้อยกวา 1/3 นิ้ว 
-มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุด
ไมน้อยกวา 4.5 มิลลิเมตร 
-สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion 
Detection) ได้
-สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range)
ได้ 
-สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อยาง
น้อย 2 แหลง 
-ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface 
Forum) 
-สามารถสงสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอยางน้อย
-สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับ
หุ้มกล้อง (Housing)ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกวา 
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-สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ -10  Cํ ถึง 50  Cํ เป็นอยางน้อย 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกวา และ สามารถ ทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
 Ethernet) ในชองเดียวกันได้ 
-สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,  “NTP หรือ SNTP”
, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้ เป็นอยางน้อย 
-มีชองสําหรับบันทึกข้อมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
-ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application
Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผน CD หรือ DVD 
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซตผู้ผลิต 
-ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยตอผู้ใช้งาน 
-ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
-ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนวงจรปิดล้องปี พ.ศ. 2562 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  
- กล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร แบบที่ 2

จํานวน 106,000 บาท

วันที่พิมพ : 28/8/2563  09:08:28 หน้า : 55/65



สําหรับใช้ใน งานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห
ภาพ ราคา 53,000 บาท จํานวน 2 ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมน้อยกวา 2,560 x 1,920 pixel 
หรือไมน้อยกวา 4,915,200 pixel 
-มี frame rate ไมน้อยกวา 20 ภาพตอวินาที (frame per 
second)ที่ความละเอียดของภาพไมน้อยกวา 2,560 x 1,920 
pixel หรือไมน้อยกวา 4,915,200 pixel 
-ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off 
Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวัน
และกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
-มีความไวแสงน้อยสุด ไมมากกวา 0.2 LUX สําหรับการแสดง
ภาพสี(Color) และไมมากกวา 0.08 LUX สําหรับการแสดง
ภาพขาวดํา(Black/White) 
-มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมน้อยกวา 1/3 นิ้ว 
-มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุด
ไมน้อยกวา4.5 มิลลิเมตร 
-สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ(Motion Detection)
ได้ 
-สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range)ได้
-สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อยางน้อย2
แหลง 
-ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface
Forum) 
-สามารถสงสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอยางน้อย 
-สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
-ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับ
หุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกวา 
-สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ -10  Cํ ถึง 50  Cํ เป็นอยางน้อย 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
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10/100 Base-T หรือดีกวา และสามารถทํางานได้ตามมาตรฐาน
IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) 
ในชองเดียวกันได้ 
-สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP,HTTPS,“NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้ เป็นอยางน้อย 
-มีชองสําหรับบันทึกข้อมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ 
MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
-ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application 
Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผน CD หรือ DVD 
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซตผู้ผลิต 
-ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยตอผู้ใช้งาน 
-ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
-ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนวงจรปิดล้องปี พ.ศ. 2562 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 594,020 บาท

งบดําเนินงาน รวม 517,770 บาท
ค่าใช้สอย รวม 517,770 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-โครงการเข้ารวมแขงขันกีฬาฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ จํานวน 256,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงนักกีฬาและกองเชียร
เข้ารวมแขงขันเชน คาอาหาร คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงฯลฯ
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการ
สงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 77 ลําดับที่ 3
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-โครงการแขงขันกีฬาตําบลประจําปีต้านภัยยาเสพติด “โคกหาร
เกมส”

จํานวน 261,730 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการ
แขงขันกีฬาตําบลประจําปีต้านภัยยาเสพติด"โคกหารเกมส”
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่  77  ลําดับที่  4

งบเงินอุดหนุน รวม 76,250 บาท
เงินอุดหนุน รวม 76,250 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

-อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกหารตามโครงการจัดการแขงขันกีฬานัก
เรียน

จํานวน 45,500 บาท

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกหาร
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 80 ลําดับที่ 17

-อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินลูกช้างตามโครงการจัดการแขงขันกีฬานัก
เรียน

จํานวน 30,750 บาท

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหินลูกช้าง
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 80 ลําดับที่ 18
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 229,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 99,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 99,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-โครงการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ จํานวน 59,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดกิจกรรมวันสารท
เดือนสิบ เชน ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ ฯลฯ
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 78 ลําดับที่ 8

-โครงการวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
เชน ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ ฯลฯ
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการ
สงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 79 ลําดับที่ 14
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-โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้เด็กเยาวชน เชน คาอาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการ
สงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 78 ลําดับที่ 10

งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนประเพณีลอยกระทงให้กับหมูที่ 4 และหมูที่ 6 จํานวน 130,000 บาท

เพื่ออุดหนุนประเพณีลอยกระทงให้กับ
หมูที่ 4 จํานวน  50,000  บาท และหมูที่ 6
จํานวน  80,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 78 ลําดับที่ 7
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 1,300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-โครงการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการ
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว เชน ป้าย
ประชาสัมพันธ ทําวารสารประชาสัมพันธ ฯลฯ
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกจายในการจัดงานการจัด
การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 79 ลําดับที่ 16

-โครงการปรับปรุงภูมิทัศนน้ําตกโตน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
น้ําตกโตน เชน อุปกรณทําความสะอาดห้องน้ํา
และบริเวณน้ําตก ถุงดํา ปรับปรุงซุ้ม ศาลา ห้องน้ํา
จุดนั่งพักผอน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 70 ลําดับที่ 1
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 2,488,300 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,150,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุในกิจการประปาโดยมีคาใช้จาย เชน
คลอรีน สารส้ม ปูนขาว อุปกรณประปา ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 650,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสําหรับงานกิจการประปาหมูบ้าน
งบลงทุน รวม 963,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 963,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

- โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ ๑ จํานวน 491,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบ้านโดย
ซอมแซมอาคารควบคุมการผลิตน้ําประปา ขนาด กว้าง 
๔.๑๕ เมตร ยาว ๘.๕๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร และปรับปรุง
ซอมแซมระบบกรองน้ํา ขนาด เส้นผาศูนยกลาง ๑.๒๐ เมตร 
สูง ๖.๐๐ เมตรและซอมแซมถังเก็บน้ําขนาด เส้นผาศูนยกลาง
๑.๒๐ เมตร สูง ๑๒.๐๐ เมตร ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 
๗ ลบ.ม./ชม.พร้อมอุปกรณและระบบทอครบชุด จํานวน ๑ ชุด 
เป่าล้างบอบาดาลและเปลี่ยนอุปกรณที่ชํารุด จํานวน ๑ งาน โดย
ใช้แบบรูปรายการละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบล
โคกหารกําหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน ๑ ป้าย หลังทําสัญญากอนดําเนินการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕)
หน้าที่ ๓๒ ลําดับที่ ๑๗ และหน้าที่ ๓๓ ลําดับที่ ๒๓
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- โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ ๗ จํานวน 472,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบ้านโดย
ซอมแซมอาคารควบคุมการผลิตน้ําประปา ขนาด กว้าง 
๔.๑๕ เมตร ยาว ๘.๕๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตรและปรับปรุง
ซอมแซมระบบกรองน้ํา ขนาด เส้นผาศูนยกลาง ๑.๒๐ เมตร
สูง ๖.๐๐ เมตร และซอมแซมถังเก็บน้ํา ขนาด เส้นผาศูนยกลาง
๑.๒๐ เมตร สูง ๑๒.๐๐ เมตร ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 
๗ ลบ.ม./ชม.พร้อมอุปกรณและระบบทอครบชุด จํานวน ๑ ชุด 
เป่าล้างบอบาดาลและเปลี่ยนอุปกรณที่ชํารุด จํานวน ๑ งาน
และซอมแซมระบบจายน้ําประปาด้วยถังแรงดัน พร้อมติด
ตั้งเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ จํานวน ๑ เครื่อง โดย
ใช้แบบรูปรายการละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบล
โคกหารกําหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน ๑ ป้าย หลังทําสัญญากอนดําเนินการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕)
หน้าที่ ๕๙ ลําดับที่ ๑๔๖ และลําดับที่ ๑๔๗

งบเงินอุดหนุน รวม 375,300 บาท
เงินอุดหนุน รวม 375,300 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

- อุดหนุนสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๖ (ตรัง) จํานวน 375,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนขุดเจาะบอบาดาลจุดบริเวณพื้นที่ใกล้
เคียงบ้านนายสุรินทร อัมณี หมูที่ ๕ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) 
เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๓ ลําดับที่ ๑ 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,951,524 บาท

งบกลาง รวม 9,951,524 บาท
งบกลาง รวม 9,951,524 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 135,780 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง
อบต.ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินคาจ้างตามพ.ร.บ.ประกันสังคม 
พ.ศ.2553
-เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพแกผู้สูงอายุตามหนังสือแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2564 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพแกผู้พิการตามหนังสือแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2564 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพแกผู้ป่วยเอดสตามหนังสือแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2564 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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สํารองจาย จํานวน 1,277,744 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเรงดวน ซึ่งไม
สามารถคาดเดาเหตุการณลวงหน้าได้ เชน การเกิด
สาธารณภัยตางๆ (อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ฯลฯ)

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติให้กับ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพตามประกาศคณะกรรมการประกัน
สุขภาพแหงชาติ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นและดําเนินงานและบริการจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 440,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น
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