
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลโคกสูง

อําเภอ หนองหาน   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 49,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,506,968 บาท

งบบุคลากร รวม 9,588,868 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

    เพื่อจายเปน เงินเดือนของนายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง และรองนายก
เทศมนตรีตําบลโคกสูง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย เงินเดือน คา
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคา
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที2่) พ.ศ. 2557  
ตั้งจายจากเงินรายได (210100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

    เพื่อจายเปน เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกเทศมนตรีตําบลโคก
สูง และรองนายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินเดือน คาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ
. 2557   
ตั้งจายจากเงินรายได (210200) (2) (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

      เพื่อจายเปน เงินคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง และ
รองนายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
เงินเดือน คาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557    
ตั้งจายจากเงินรายได (210300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 198,720 บาท

    เพื่อจายเปน เงินคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบล
โคกสูง และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวย เงินเดือน คาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยาง
อื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557  
ตั้งจายจากเงินรายได (210400) (4) (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

    เพื่อจายเปน เงินคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตําบลโคกสูงตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวย เงินเดือน คาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน
อยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557    
ตั้งจายจากเงินรายได (210500) (6) (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,964,228 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,865,868 บาท

    เพื่อจายเปน เงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําปของพนักงานเทศบาลตําบลโคกสูง สังกัดสํานักปลัด
เทศบาล ไดแก ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/หัวหนาสํานักปลัด
เทศบาล/หัวหนาฝายอํานวยการ/หัวหนาฝายธุรการ/นักพัฒนาชุมชน/นัก
วิชาการศึกษา/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักจัดการงานทั่วไป/นักทรัพยา
บุคคล/เจาพนักงานธุรการ/นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน รวม 14  อัตรา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก
.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (220100)(1) (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 103,200 บาท

- เงินเพิ่มประจําตําแหนงปลัดเทศบาล          จํานวน     84,000  บาท
    เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น) บริหารทองถิ่น ระดับกลาง โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว652 ลง
วันที่ 28 มีนาคม 2559 ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได (220200) (2) (สํานักปลัดเทศบาล) 

- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน     จํานวน     19,200
  บาท       เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานเทศบาล
ตําบลโคกสูงสังกัดสํานักปลัดเทศบาล ใหแก เจาพนักงานธุรการ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1
 กรกฎาคม 2558 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (220200) (2) (สํานักปลัดเทศบาล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 204,000 บาท

      - เงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล               จํานวน    84,000  บาท
        เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทอง
ถิ่น) บริหารทองถิ่น ระดับกลาง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 ในอัตราเดือน
ละ 7,000 บาท 
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ตั้งจายจากเงินรายได (220200) (3) (สํานักปลัดเทศบาล) 

      - เงินประจําตําแหนงรองปลัดเทศบาล           จํานวน    42,000  บาท
        เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทอง
ถิ่น) บริหารทองถิ่น ระดับตน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได (220200) (3) (สํานักปลัดเทศบาล) 

      - เงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน   42,000  บาท
        เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหาร
งานทองถิ่น) บริหารทองถิ่น ระดับตน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ
.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 ในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได (220200) (3) (สํานักปลัดเทศบาล) 

 - เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝายอํานวยการ  จํานวน   18,000  บาท
        เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง หัวหนาฝายอํานวยการ (นักบริหารงาน
ทองถิ่น) บริหารทองถิ่น ระดับตน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก
.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 ในอัตรา
เดือนละ 1,500 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได (220200) (3) (สํานักปลัดเทศบาล) 

- เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝายธุรการ  จํานวน   18,000  บาท
        เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง หัวหนาฝายธุรการ (นักบริหารงานทอง
ถิ่น) บริหารทองถิ่น ระดับตน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 ในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได (220200) (3) (สํานักปลัดเทศบาล) 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 258,120 บาท
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    เพื่อจายเปนเงินคาจางลูกจางประจํา และเงินเดือน เงินปรับปรุงคาจาง
ประจําของลูกจางประจําเทศบาลตําบลโคกสูง สังกัดสํานักปลัดเทศบาล
ใหแก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ
.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม  2558 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (220400) (4) (สํานักปลัดเทศบาล)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,435,440 บาท

    เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจางของเทศบาลตําบลโคกสูง สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ใหแก ผูชวย
เจาพนักงานธุรการ/ผูชวยนักวิชาการศึกษา/พนักงานขับรถยนต์/นักการ
ภารโรง /คนงานทั่วไป  รวม 10 อัตรา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก
.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (220600) (6) (สํานักปลัดเทศบาล)  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 97,600 บาท

    เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางของเทศบาลตําบลโคก
สูง สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ใหแก ผูชวยเจาพนักงานธุรการ/พนักงานขับรถ
ยนต์/นักการภารโรง /คนงานทั่วไป  รวม 9 อัตรา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1
 กรกฎาคม 2558 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (220600) (6) (สํานักปลัดเทศบาล)  
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งบดําเนินงาน รวม 2,829,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 497,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 230,000 บาท

     - เงินคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง       จํานวน     200,000
  บาท  
       เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้งของเทศบาลตําบลโคก
สูง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด กรณีครบวาระ ยุบสภากรณีแทน
ตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม
และกรณีอื่นๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินรายได (310100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)

     - เงินคาตอบแทนคณะกรรมการที่ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์
แก            
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น                           จํานวน     30,000  บาท  
       เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนผูที่ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์ แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เชน คณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน สําหรับ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสอบคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกฯ 
คณะกรรมการสรรหา ฯลฯ ของเทศบาลตําบลโคกสูง ในตําแหนงตาง ๆ 
การดําเนินการดานวินัยและอื่น ๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวม
ถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (310100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)

คาเชาบาน จํานวน 192,000 บาท

    เพื่อจายเปน เงินคาเชาบาน/เชาซื้อ และอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลตําบล
โคกสูงสังกัดสํานักปลัดเทศบาล ตามสิทธิ และระเบียบที่พึงจะเบิกจาย
ได  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินรายได (310400) (4) (สํานักปลัดเทศบาล) 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 75,000 บาท

    เพื่อจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลตําบลโคก
สูง สังกัดสํานักปลัดเทศบาล และบุคคลอื่นๆ ตามสิทธิ และระเบียบที่พึงจะ
เบิกจายได  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3
/ว257 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ 
ตั้งจายจากเงินรายได (310500)(5) (สํานักปลัดเทศบาล) 

ค่าใช้สอย รวม 1,040,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร ซึ่งเปนรายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพ์ตางๆ ของหนวยงานสํานักปลัดเทศบาล ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล
ตําบลโคกสูง   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)

คาจางเหมาบริการ จํานวน 300,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการในเรื่องตางๆ ของหนวยงานสํานักปลัด
เทศบาล ไดแก จางเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน/จางเหมาดูแลรักษา
ตนไม/จางเหมาครูพิเศษ /จางเหมาเขียนป้าย /จางเหมาประชาสัมพันธ์/จาง
เหมายายติดตั้งระบบแอร์ /จางเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์ /จางเหมาติดตั้ง
ระบบแลนด์อินเตอร์เน็ต /คาเชาเครื่องถายเอกสาร และการจางเหมาอื่นๆ ที่
เปนกิจการในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลโคกสูง 
ตั้งจายจากเงินรายได (320100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล) 

คาถายเอกสาร จํานวน 20,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร และอื่นๆ ของหนวยงานสํานักปลัดเทศบาล
ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลโคกสูง
ตั้งจายจากเงินรายได (320100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)
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คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 30,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ และอื่น ๆ ในการดําเนินงาน
ของหนวยงานสํานักปลัดเทศบาล ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลโคกสูง 
ตั้งจายจากเงินรายได (320100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

- คารับรองและตอนรับบุคคล                  จํานวน      10,000  บาท
        เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน
หรือเยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวม
ตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เทศบาลตําบลโคกสูง และโรงเรียนเทศบาล 1
 โคกสูง เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง น้ําอัดลม กาแฟ คาของ
ขวัญ คาพิมพ์เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง และคาใชจาย
อื่นซึ่งจําเปนตองจายเกี่ยวกับการรับรอง  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320200) (2)  (สํานักปลัดเทศบาล)

- คารับรองในการประชุม                      จํานวน       20,000  บาท
        เพื่อจายเปนคารับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะอนุกรรม
การ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น การประชุมคณะกรรมการสนับ
สนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น การประชุมประชาคม ระดับตําบล การประชุม
ประชาคมระดับหมูบานและการประชุม อื่นๆ ที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
การประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น หรือองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนโดยใหอยูใน
ดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่น การประชุมประจําเดือน หัวหนาสวนราชการผู
บริหาร อปท. และ อื่น ๆ ตามอํานาจหนาที่ เชน คาอาหาร เครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล์ น้ําดื่ม น้ําแข็ง น้ําอัดลม กาแฟ อาหารวาง ของขวัญ เครื่องใชใน
การเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุม ทั้งนี้ใหรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่น ๆ และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของซึ่งเขารวมประชุมโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.4/ว 2381ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320200) (2) (สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบินคาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ใหแก คณะผู
บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง ของเทศบาลตําบลโคกสูง หรือบุคคลอื่น ตามสิทธิ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)  

คาใชจายในการฝึกอบรมสัมนา จํานวน 200,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา การประชุม ตาม
โครงการตางๆและอื่นๆ เชน คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นของคณะผูบริหารฯ สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงาน
จาง ของเทศบาลตําบลโคกสูง หรือบุคคลอื่น ตามสิทธิ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล) 
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คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 250,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งของเทศบาลตําบลโคกสูง ตามที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งกําหนด กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง
และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมและกรณีอื่นๆ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์ที่ 7
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป ลําดับที่ 3 หนาที่  154

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของเทศบาลตําบลโคกสูง
โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ ใหสามารถใช
งานงานไดตามปกติ ซึ่งอยูในความดูแลของสํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสูง
โดยเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน รวมทั้งเทศบาลดําเนินการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองโดยจายเปนคาจางเหมาแรงงานของบุคคล
ภายนอกเชน เครื่องและระบบปรับอากาศ(แอร์) เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ถายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องแสกนเอกสาร(Scanner) รถ
จักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุก รถยนต์รับสงนักเรียน และอื่น ๆ 
ตั้งจายจากเงินรายได (320400) (4) (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 630,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ
 ไดแก  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกาไมบรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป พี วี ซีแบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ํายาลบกระดาษ
ไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ์ ชอล์ก ผาสําลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจาก
การซื้อหรือจางพิมพ์ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ขาตั้ง(กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้นตะแกรงวางเอกสาร น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน เครื่องตัดโพม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน,แผนที่พระบรมฉายาลักษณ์แผงปดประกาศ กระดานดํา กระดาน
ไวท์บอร์ด แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจร หรือแผนป้าย
ตาง ๆ มูลี่, มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่อง
คํานวณเลข(Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง แผงกั้นหอง (Partition) กระเป๋า ฯลฯ  และอื่นฯ ที่ใชงานใน
หนวย งานสํานักปลัดเทศบาล  โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง  และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(330100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)  
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตาง ๆ ไดแก ฟวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า หลอด
วิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สาย
อากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาว
เทียม โคมไฟฟ้าพรอมขาหรือกาน หมอแปลงไฟฟ้า (Step-Up,Step-Down) 
ลําโพง 
ไมโครโฟน ขาตั้งขาไมโครโฟน ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉาย
สปอร์ตไลท์ หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดความตานทานไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุ
ไฟ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องจับ
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ และอื่นฯ ที่ใชงานในหนวยงานสํานักปลัด
เทศบาล โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (330200) (2) (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ ไดแก แปรง ไมกวาด 
เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ ถวยชาม ชอนสอม 
แกวน้ําจานรอง กระจกเงา น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ถาด โองน้ํา ที่นอน มีด 
กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า 
เครื่องปงขนมปง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้ารวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํา
รอน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ น้ํายาขัดหองน้ํา น้ํายาลางจาน ผงซัก
ฟอก สบู แจกัน ฯลฯ และอื่นๆ ที่ใชงานในหนวยงานสํานักปลัดเทศบาล 
โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (330300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ๆ ไดแก ไมตาง ๆ น้ํามันทาไม 
ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก 
กระเบื้อง สังกะสี ตะปู คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สวาน เลื่อย 
กบไสไม เหล็กเสน เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง ทอน้ําและ
อุปกรณ์ประปา ทอตางๆ โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา ทอระบายน้ํา หรือ 
ซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง ตะปู ลวด ไมอัด ฯลฯ และ อื่นๆ ตามความจําเปน
ที่ใชงานในหนวยงานสํานักปลัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง  และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (330600) (6) (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ ไดแก แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก อานจักยาน หัวเทียน 
ไขควง นอตและสกรู กระจกมองขางรถยนต์ หมอน้ํารถยนต์ กันชนรถยนต์ 
เบาะรถยนต์ ฟล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน 
คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ และ อื่นๆ ตามความจําเปนที่ใช
งานในหนวยงานสํานักปลัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง  และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (330700) (7) (40,000 บาท) 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (330700) (7) (20,000 บาท)  (สํานักปลัด
เทศบาล)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง ๆ  ไดแก น้ํามันดีเซล 
น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา ถาน ก๊าส แก็สหุงตม น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง ใชกับ เครื่องยนต์ รถตัดหญา เครื่องพนยาหมอก ควัน รถยนต์ 
รถยนต์บรรทุก รถยนต์รับ-สงนักเรียน รถจักรยานยนต์ ฯลฯ และอื่นๆ 
ที่ใชงานในหนวยงานสํานักปลัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง  และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได (330800) (8) (200,000 บาท)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (330800) (8) (100,000 บาท) (สํานักปลัด
เทศบาล)  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรตาง ๆ ไดแก 
กระดาษเขียนโปรสเตอร์ พูกันและสี ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดํา
ที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ 
กลองและระวิงใสฟล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋า
ใสกลองถายรูป วารสาร หนังสือพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชา
สัมพันธ์ แผนประกาศตาง ๆ อุปกรณ์เครื่องเขียน ผาขาวเขียน
ป้าย โฟม ธง งานเลือกตั้ง และ อื่นๆ ตามความจําเปน ของหนวยงานสํานัก
ปลัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (331100) (11) (สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562  10:21:22 หนา : 14/76



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตาง ๆ ไดแก 
อุปกรณ์บันทึกขอมูล(Diskette,Floppy Disk,Removable 
Disk,Compact Disc,Digital Video Disc,Flash Drive) 
เทปบันทึกขอมูล(Reel Magnetic Tape,Cassette Tape,cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ์(Key Board) เมนบอร์ด(Main  Board) เมมโมรี่ชิป
(Memory Chip) เชน Ram คัตชีทฟดเตอร์(Cut Sheet Feeder) 
เมาส์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ(Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) เชน 
Ethernet Card,Lan Card ,Anti virus Card, Sound Card) เปนตน 
เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต์ (Diskette) 
แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD Rom) แบบออพติคอล
 (Optical) เปนตน เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม (CD Rom) โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ
 และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร์ ของหนวยงานสํานักปลัดเทศบาล 
โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (331400) (14) (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 662,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 540,000 บาท

    เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาลตําบลโคกสูง  
โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ จุดจายบริการ
ชวยเหลือสาธารณภัยไฟฟ้าสาธารณะหมูบาน และอื่นๆ 
ตั้งจายจากเงินรายได (340100) (1)  (สํานักปลัดเทศบาล)  
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คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพท์ ไดแก คาโทรศัพท์พื้นฐาน คาโทรศัพท์เคลื่อน
ที่ คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการ คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ เชน คาเชาเครื่อง หมายเลขโทรศัพท์ คาบํารุงรักษาสาย คาเชา
ยาย ติดตั้ง คาธรรมเนียม อื่นๆ ดําเนินงานการขยายตูโทรศัพท์ หรือระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติของสํานักงานเทศบาลตําบลโคกสูง โรงเรียนเทศบาล 1 โคก
สูง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ และ อื่นๆ  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (340300) (3)  (สํานักปลัดเทศบาล)

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย์ตาง ๆ ไดแก คาไปรษณีย์ คาธนาณัติ 
คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ฯลฯ 
เพื่อใชในการดําเนินงานของเทศบาล และ อื่น ๆ   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (340400) (4) (สํานักปลัดเทศบาล)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 97,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมตาง ๆ ไดแก คาโทรสาร คา
เทเลกซ์ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด และคาสื่อสาร
อื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ และ
อื่น ๆ ของเทศบาลตําบลโคกสูง โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (340500) (5) (60,000 บาท)  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (340500) (5) (37,000 บาท) (สํานักปลัด
เทศบาล)
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งบลงทุน รวม 49,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด จํานวน 8,500 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด/ละ 8,500 บาท (ราย
ละเอียดตามมาตรฐานครุภันฑ์)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (410100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 22,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง/ละ 22,000 บาท (รายละเอียด
ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (411600) (16) (สํานักปลัดเทศบาล)

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จํานวน 2 เครื่อง

จํานวน 8,600 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง/ละ 4,300 บาท (รายละเอียดตาม
หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (411600) (16) (สํานักปลัดเทศบาล)

คาจัดซื้อเครื้องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน  4  เครื่อง จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื้องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 4
 เครื่อง/ละ 2,500 บาท (รายละเอียดตามหลักเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (411600) (16) (สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562  10:21:22 หนา : 17/76



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

รายจายอื่น จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษา ซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑ์ หรือ สิ่งกอสราง 
หรือ ไมไดมาซึ่งครุภัณฑ์ หรือ สิ่งกอสราง หรือคาจางองค์กร สถาบันการ
ศึกษาหรือสถาบันที่เปนกลาง เพื่อเปนการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (510100) (สํานักปลัดเทศบาล)    

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีอําเภอหนองหาน จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีอําเภอหนองหาน โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (610200) (2) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  ลําดับที่ 8 หนาที่  155
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,726,120 บาท
งบบุคลากร รวม 2,869,620 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,869,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,319,420 บาท

    เพื่อจายเปน เงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําป ของพนักงานเทศบาลตําบลโคกสูง สังกัดกองคลัง  ใหแก 
ผูอํานวยการกองคลัง/หัวหนาฝายบริหารงานคลัง/หัวหนาฝายพัฒนารายได/
นักวิชาการเงินและบัญชี/เจาพนักงานการเงินและบัญชี /นักวิชาการการเงิน
และบัญชี/นักวิชาการคลัง/นักวิชาการพัสดุ/เจาพนักงานพัสดุ รวม 7
 อัตรา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ  
ตั้งจายจากเงินรายได (220100) (1)  (กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

 - เงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง          จํานวน    42,000  บาท
        เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงาน
คลัง) อํานวยการ ระดับตน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได (220300) (3) (กองคลัง) 

      - เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝายบริหารงาน
คลัง           จํานวน    18,000  บาท
        เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานคลัง (นักบริหาร
งานคลัง) อํานวยการ ระดับตน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 ในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได (220300) (3) (กองคลัง) 

 - เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนารายได  จํานวน   18,000  บาท
        เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานคลัง (นักบริหาร
งานคลัง) อํานวยการ ระดับตน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 ในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได (220300) (3) (กองคลัง)  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 435,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง เทศบาลตําบลโคกสูง สังกัดกองคลัง ใหแก ผูชวยเจาพนักงานจัด
เก็บรายได/ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ/ผูชวยเจาพนักงานธุรการ รวม 3
 อัตรา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
 ตั้งจายจากเงินรายได (220600) (6) (กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 37,200 บาท

    เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง เทศบาลตําบลโคกสูง
สังกัดกองคลัง ใหแก ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได/ผูชวยเจาพนักงาน
พัสดุ/ผูชวยเจาพนักงานธุรการ รวม 3 อัตรา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินรายได (220700) (7) (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 780,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 230,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์ แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ไดแกคาตอบแทนคณะกรรมการเปดซอง 
จัดซื้อ/จัดจาง/ ตรวจรับ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผูควบคุมงาน
ตาง ๆ และอื่น ๆ ของเทศบาลตําบลโคกสูง   
ตั้งจายจากเงินรายได (310100) (1) (กองคลัง)

คาเชาบาน จํานวน 90,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินคาเชาบาน/เชาซื้อ และอื่นๆ ตามสิทธิ ใหแก พนักงาน
เทศบาลตําบลโคกสูง สังกัดกองคลัง  ตามสิทธิและระเบียบที่พึงจะเบิกจาย
ได โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  
ตั้งจายจากเงินรายได (310400) (4) (กองคลัง) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานเทศบาล สังกัด
กองคลัง ตามสิทธิและระเบียบที่พึงจะเบิกจายได  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (310500) (5) (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 375,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการในเรื่องตางๆ ของหนวยงานกอง
คลัง ไดแก จางเหมาทําความสะอาดสํานักงาน/จางเหมาเขียนป้าย /จางเหมา
ประชาสัมพันธ์/จางเหมายาย และติดตั้งระบบแอร์ /จางเหมาติดตั้งระบบ
โทรศัพท์ /จางเหมาติดตั้งระบบแลนด์อินเตอร์เน็ต/คาเชาเครื่องถายเอกสาร
และการจางเหมาอื่นๆ ที่เปนกิจการของหนวยงานกองคลัง ตามอํานาจ
หนาที่ และความจําเปน
ตั้งจายจากเงินรายได (320100) (1) (กองคลัง)

คาถายเอกสาร จํานวน 5,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร และอื่น ๆ ของหนวยงานกองคลัง ตาม
อํานาจหนาที่ และความจําเปน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320100) (1) (กองคลัง)

คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ และอื่นๆ ในการดําเนินงานตามอํานาจ
หนาที่ของหนวยงานกองคลัง ตามอํานาจหนาที่ และความจําเปน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320100) (1) (กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบินคาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ใหแก พนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง สังกัดกองคลัง หรือบุคคลอื่นๆ ตามสิทธิ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบ/หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (320300) (3) (กองคลัง) 
 

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมนา จํานวน 70,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรม และสัมมนา การประชุม ตาม
โครงการตางๆ และอื่นๆ เชน คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง สังกัด
กองคลัง และบุคคลอื่นๆ ตามสิทธิ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (320300) (3) (กองคลัง) 
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เทศบาลตําบลโคกสูง สําหรับจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อนําไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บราย
ได หรือตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวม
ถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (กองคลัง)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี/แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป ลําดับที่ 1 หนาที่  154

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของเทศบาลตําบลโคกสูง
ใหสามารถใชงานงานไดตามปกติ ซึ่งอยูในความดูแลของหนวยงานกอง
คลัง โดยเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน รวมทั้งเทศบาลดําเนิน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเอง โดยจายเปนคาจางเหมาแรงงานของ
บุคคลภายนอก เชน เครื่องและระบบปรับอากาศ(แอร์) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถายเอกสาร  เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องแสกน
เอกสาร(Scanner) รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และอื่น ๆ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320400) (4) (กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ไดแก  กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซีแบบใส 
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ํายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว 
แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ก ผาสําลี 
แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์ 
ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น 
ตะแกรงวางเอกสาร น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน เครื่องตัดโพม
 เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ 
พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปดประกาศ กระดานดํา กระดานไวท์บอร์ด 
แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจร หรือแผนป้ายตาง ๆ 
มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคํานวณ
เลข(Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง แผงกั้น
หอง(Partition) กระเป๋า ฯลฯ และอื่นฯ ที่ใชงานในสังกัดหนวยงานกองคลัง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (330100) (1) (กองคลัง) 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ ไดแก แปรง ไม
กวาด เขง มุงผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ ถวยชาม ชอน
สอม แกวน้ําจานรองกระจกเงา น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ถาด โองน้ํา ที่
นอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข
ไฟฟ้า เครื่องปงขนมปง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้ารวมถึงหมอหุงขาว
ไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ น้ํายาขัดหองน้ํา น้ํายา
ลางจาน ผงซักฟอก สบู แจกัน ฯลฯ และอื่นฯ ที่ใชงานในหนวยงานกองคลัง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (330300) (3) (กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง ๆ  ไดแก น้ํามันดีเซล 
น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา ถาน ก๊าส แก็สหุงตม น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง ใชกับ เครื่องยนต์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ และอื่น ๆ 
 ที่ใชงานในหนวยงานกองคลัง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (330800) (8) (กองคลัง)   
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรตาง ๆ ไดแก กระดาษเขียน
โปรสเตอร์ พูกันและสี ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลาง อัด ขยายภาพถายดาวเทียม ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิง
ใสฟล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสกลองถาย
รูป วารสาร หนังสือพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ แผน
ประกาศตางๆ อุปกรณ์เครื่องเขียน ผาขาวเขียนป้าย โฟม ธง งานเลือก
ตั้ง และ อื่นๆ ตามความจําเปน ที่ใชงานในหนวยงานกองคลัง  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (331100) (11) (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตาง ๆ ไดแก อุปกรณ์บันทึกขอมูล
(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Digital Video D
isc,Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล(Reel Magnetic Tape,Cassette Tape,cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ์(Key Board) เมนบอร์ด(Main  Board) เมมโมรี่ชิป
(Memory Chip) เชน Ram คัตชีทฟดเตอร์(Cut Sheet Feeder) 
เมาส์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ(Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) 
เชน Ethernet Card,Lan Card ,Anti virus Card, Sound Card) เปน
ตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต์ (Diskette) 
แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD Rom) แบบออพติคอล
 (Optical) เปนตน เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม (CD Rom) โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ
 และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร์ ที่ใชงานในหนวยงานกองคลัง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (331400) (14) (กองคลัง)

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562  10:21:22 หนา : 26/76



ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย์ตาง ๆ ไดแก คาไปรษณีย์ คาธนาณัติ 
คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ฯลฯ 
เพื่อใชในการดําเนินงานของหนวยงานกองคลัง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (340400) (4) (กองคลัง)  

งบลงทุน รวม 76,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 76,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชั้ก จํานวน  5  ตู จํานวน 39,500 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชั้ก จํานวน 5 ตู/ละ 7,900
 บาท (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (410100) (1) (กองคลัง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 22,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง/ละ 22,000 บาท (รายละเอียดตามหลักเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (411600) (16) (กองคลัง)

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 15,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED 
สี จํานวน 1 เครื่อง/ละ 15,000 บาท (รายละเอียดตามหลักเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (411600) (16) (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 456,173 บาท

งบดําเนินงาน รวม 396,173 บาท
ค่าใช้สอย รวม 316,173 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 144,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการในเรื่องตางๆ ไดแก จางเหมาบริการยาม
2 อัตรา ในการรักษาความปลอดภัยฯ ความสงบเรียบรอย และอื่นๆ ของ
สํานักงานตําบลโคกสูง  และโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง ที่เปนกิจการใน
อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลโคกสูง
ตั้งจายจากเงินรายได (320100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการการป้องกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 90,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการการป้องกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนน ทั้งในชวงปกติ และชวงเทศกาลงานตาง ๆ   การจัดตั้งจุด
ตรวจ  เชน วันขึ้นปใหม วันสงกรานต์ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิต และ
ทรัพย์ สินของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ และตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน/แผนงานรักษาความสงบภายใน ลําดับที่ 1
 หนาที่  138
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตําบลโคก
สูง

จํานวน 82,173 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตําบลโคกสูง  และตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน/แผนงานรักษาความสงบภายใน ลําดับที่ 2
 หนาที่  138

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัด
ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เครื่องแตงกายชุดฝึก และ
อื่นๆ ของ อปพร.เทศบาลตําบลโคกสูง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2560 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (331200) (12) (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิงตางๆ ไดแก เครื่องดับเพลิงพรอม
อุปกรณ์เคมีดับเพลิง ฯลฯ  และอื่น ๆ ตามความจําเปนของเทศบาลตําบลโคก
สูง 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (331600) (16) (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด อําเภอหนองหานโดยศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติดอําเภอหนองหาน (ศป.ปส.อ.) 
จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด อําเภอ
หนองหานโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติดอําเภอหนอง
หาน (ศป.ปส.อ.) จังหวัดอุดรธานี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวม
ถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (610200) (2) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน/แผนงานรักษาความสงบภายใน  ลําดับ
ที่ 7 หนาที่  139

อุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกัน ประชารัฐรวมใจ ถนนปลอดภัยทุกเสนทาง โดย
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอหนองหาน

จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอหนอง
หาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (610200) (2) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน/แผนงานรักษาความสงบภายใน  ลําดับ
ที่ 8 หนาที่  139
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 15,160,948 บาท

งบบุคลากร รวม 9,862,738 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,862,738 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,798,718 บาท

- เงินเดือนขาราชการครู/พนักงานครู(โรงเรียนถายโอนฯ)       
 จํานวน   5,633,596  บาท
      เพื่อจายเปน เงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําปของขาราชการครู/พนักงานครู โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูงไดแก ผู
อํานวยการโรงเรียน/ครูอันดับ คศ.3 /ครูอันดับ คศ. 2/ครูอันดับ คศ. 1/ ครูผู
ชวย รวม 16 อัตรา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (220100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)

- เงินเดือนขาราชการครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง       
 จํานวน   1,165,122  บาท
      เพื่อจายเปน เงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําปของพนักงานครู/พนักงานครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สังกัดเทศบาล
ตําบลโคกสูง รวม 4 อัตรา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (220100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 537,600 บาท

    เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ไดแก เงินที่ขาราชการครู/พนักงาน
ครู โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง ไดรับในอัตราเทากับเงินวิทยฐานะ ใหแก ครู
อันดับ คศ.3 จํานวน 8 อัตรา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุดที่ มท 0809.4/ว 1193  ลงวันที่ 16
  มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (220200) (2) (สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562  10:21:22 หนา : 31/76



เงินวิทยฐานะ จํานวน 789,600 บาท

 - เงินวิทยฐานะขาราชการครู/พนักงานครู(โรงเรียนถาย
โอนฯ)                         จํานวน     705,600  บาท 
      เพื่อจายเปน เงินวิทยฐานะ ใหแก ขาราชการครู/พนักงานครู โรงเรียน
เทศบาล 1 โคกสูง รวม 12  อัตรา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่มาก ที่ มท 0809.4/ว1893 ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (220200) (2) (สํานักปลัดเทศบาล)

 - เงินวิทยฐานะขาราชการครู(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดฯ)                         จํานวน     84,000  บาท 
      เพื่อจายเปน เงินวิทยฐานะ ใหแก ขาราชการครู(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดฯ) รวม 2  อัตรา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่มาก ที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21  มิถุนายน 2561 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (220200) (2) (สํานักปลัดเทศบาล)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,697,220 บาท

     เพื่อจายเปน เงินคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง ไดแก
 - พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี)
จํานวน 1 อัตรา จํานวน  164,040 บาท
 - พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยครู โรงเรียนถายโอนฯ)
จํานวน 2 อัตรา จํานวน  480,720 บาท
         - พนักงานจางตามภารกิจ(ผูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ)
จํานวน 5 อัตรา จํานวน  836,460 บาท
        - พนักงานจางทั่วไป(ผูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ)
จํานวน 1 อัตรา จํานวน  108,000 บาท
        - พนักงานจางทั่วไป(ภารโรง โรงเรียนถายโอนฯ) จํานวน 1
 อัตรา จํานวน  108,000 บาท
โดยถือปฏิบัติหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1157
  ลงวันที่ 13  มิถุนายน 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1326  ลงวันที่ 4  มิถุนายน 2560 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวม
ถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินรายได (220600) (6) (480,720 บาท)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (220600) (6) (1,216,500) (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 39,600 บาท

เพื่อจายเปน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง ไดแก
        - พนักงานจางตามภารกิจ/ พนักงานจางทั่วไป(ผูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดฯ) จํานวน 6 อัตรา จํานวน 26,400 บาท
        - ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี/พนักงานจางทั่ว
ไป(ภารโรง โรงเรียนถายโอนฯ) จํานวน 2 อัตรา จํานวน 13,200 บาท
โดยถือปฏิบัติหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1157
  ลงวันที่ 13  มิถุนายน 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1326  ลงวันที่ 4  มิถุนายน 2560 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวม
ถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ                                  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (220700) (7) (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 3,723,610 บาท
ค่าตอบแทน รวม 32,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน ขาราชการ
ครู/พนักงานครู โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง (โรงเรียนถายโอนฯ ในสังกัด
เทศบาลตําบลโคกสูง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ โดยถือปฏิบัติหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวัน
ที่ 13  มิถุนายน 2560                                   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (220700) (7) (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,500 บาท

    เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดฯ ตามสิทธิและระเบียบที่พึงจะเบิกจายได โดยถือปฏิบัติหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21
  มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ                                 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (310500) (5) (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 2,706,183 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 84,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการรถยนต์รับ - สง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดฯ และอื่น ๆ ของหนวยงานสํานักปลัดเทศบาล ตามอํานาจหนาที่ของ
เทศบาลตําบลโคกสูง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง จํานวน 111,470 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ระดับอนุบาล คนละ 215
 บาท/ภาคเรียน,ระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ภาคเรียน,ระดับมัธยม
ศึกษาตอนตน คนละ 440 บาท/ภาคเรียน ของโรงเรียนเทศบาล 1 โคก
สูง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 4 หนาที่  124

คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง จํานวน 33,110 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลโคกสูง ในอัตราคนละ 430 บาท/ป โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 5 หนาที่  124
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คาเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง จํานวน 66,930 บาท

    เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง
โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง ระดับอนุบาล คนละ 300 บาท/ป,ระดับประถม
ศึกษา คนละ 360 บาท/ป,ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คนละ 450 บาท/ป ของ
โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวม
ถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 6 หนาที่  125

คาเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง จํานวน 23,100 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล
โคกสูง ในอัตราคนละ 300 บาท/ป โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 7 หนาที่  125

คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง จํานวน 442,400 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ตําบลโคกสูง ระดับอนุบาล คนละ 850 บาท/ภาคเรียน,ระดับประถม
ศึกษา คนละ 950 บาท/ภาคเรียน,ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คนละ 1,759
 บาท/ภาคเรียน ของโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 8 หนาที่  125
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คาจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) ในสังกัดเทศบาลตําบล
โคกสูง

จํานวน 130,900 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) ใน
สังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ป โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 9 หนาที่  125

คาจัดการเรียนการสอนรายหัวสวนเพิ่ม(Top Up) โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ตําบลโคกสูง

จํานวน 104,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนรายหัวสวนเพิ่ม(Top Up) โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง ระดับประถมศึกษา คนละ 250 บาท/ภาค
เรียน,ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คนละ 500 บาท/ภาคเรียน ของโรงเรียน
เทศบาล 1 โคกสูง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวม
ถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 10 หนาที่  125
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คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบล
โคกสูง

จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง ของโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 50 หนาที่  134

คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง จํานวน 48,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตําบลโคกสูง ของโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 30 หนาที่  129

คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตําบลโคกสูง ของโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับที่  51 หนาที่  134
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คาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ตําบลโคกสูง

จํานวน 15,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง ของโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับที่  52 หนาที่  134

คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา องค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถาน
ศึกษา องค์กรปกครองสวนทองถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับที่  31 หนาที่  130
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คาใชจายในการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลโคกสูง

จํานวน 377,300 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง ในอัตรามื้อ 20 บาท จํานวน 245 วัน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 14 หนาที่  126

คาใชจายสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูงสําหรับ
เด็กมัธยม ม.1 – ม.3

จํานวน 296,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ตําบลโคกสูงสําหรับเด็กมัธยม ม.1 – ม.3 ของโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง ใน
อัตรามื้อ 20 บาท จํานวน 200 วัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวม
ถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (320300) (3) (000,000 บาท)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (000,000 บาท) (สํานักปลัด
เทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 13 หนาที่  126
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คาใชจายสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูงสําหรับ
เด็กอนุบาล และ ป.1 – ป.6

จํานวน 396,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ตําบลโคกสูงสําหรับเด็กอนุบาล และ ป.1 – ป.6 ของโรงเรียนเทศบาล 1 โคก
สูง ในอัตรามื้อ 20 บาท จํานวน 200 วัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 12 หนาที่  126

คาใชจายอินเตอร์เน็ตโรงในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง จํานวน 7,200 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายอินเตอร์เน็ตโรงในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง ของ
โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง ระบบ Wireless Fidelity : WIFI  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 39 หนาที่  131

คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 85,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน โรงเรียนเทศบาล 1
 โคกสูง ระดับประถมศึกษา(ป.1-ป.6) อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน(1,000
 บาท/คน/ป),ระดับมัธยมศึกษาตอนตน(ม.1-ม.3) อัตราคนละ 1,500
 บาท/ภาคเรียน(3,000 บาท/คน/ป) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 15 หนาที่  126

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562  10:21:22 หนา : 41/76



คาหนังสือเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง จํานวน 112,653 บาท

    เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคก
สูง ของ โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง ระดับอนุบาล คนละ 200
 บาท/คน/ป,ระดับประถมศึกษาปที่ 1 คนละ 625 บาท/คน/ป,ระดับประถม
ศึกษาปที่ 2 คนละ 619 บาท/คน/ป,ระดับประถมศึกษาปที่ 3 คนละ 622
 บาท/คน/ป,ระดับประถมศึกษาปที่ 4 คนละ 675 บาท/คน/ป,ระดับประถม
ศึกษาปที่ 5 คนละ 806 บาท/คน/ป,,ระดับประถมศึกษาปที่ 6 คนละ 818
 บาท/คน/ป,ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 คนละ 764 บาท/คน/ป,ระดับมัธยม
ศึกษาปที่ 2 คนละ 865 บาท/คน/ป,ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 คนละ 949
 บาท/คน/ป  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวม
ถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 16 หนาที่  126

คาหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง จํานวน 15,400 บาท

    เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโคก
สูง ในอัตราคนละ 200 บาท/ป โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 17 หนาที่  127
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คาอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง จํานวน 62,320 บาท

    เพื่อจายเปนคาอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง ระดับ
อนุบาล คนละ 100 บาท/ภาคเรียน,ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาค
เรียน,ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คนละ 210 บาท/ภาคเรียน โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 19 หนาที่  127

คาอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง จํานวน 15,400 บาท

    เพื่อจายเปนคาอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล
โคกสูง ในอัตราคนละ 200 บาท/ป โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 18 หนาที่  127

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ(ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จํานวน 60,000 บาท

    เพื่อจายเปนโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ(ระดับภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ และตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวม
ถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 26 หนาที่  129
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โครงการปรับปรุง/ซอมแซมหองสมุด โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายเปนโครงการปรับปรุง/ซอมแซมหองสมุด โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตําบลโคกสูง ของโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 45 หนาที่  133

ค่าวัสดุ รวม 984,927 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 984,927 บาท

 - คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน(สพ.ฐ.)  จํานวน 647,676 บาท 
    เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สําหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ เด็ก ป.1-ป
.6 ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ในเขตเทศบาลตําบลโคก
สูง จํานวน 4 โรงเรียน ไดแกโรงเรียนบานเม็กดงเรือง/โรงเรียนบานหนองตา
ใกล/ โรงเรียนบานตายสวรรค์ดงหวาน/โรงเรียนบานหนองนกทา โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (330300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 20 หนาที่  127

- คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง(อปท
.) จํานวน 189,704 บาท
    เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคก
สูง(อปท.) โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง  สําหรับเด็กเล็ก เด็ก
อนุบาล และ เด็ก ป.1-ป.6 ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลง
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วันที่ 19 มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (330300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 21 หนาที่  127

- คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโคก
สูง  จํานวน 147,547 บาท
    เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลโคกสูง  ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (330300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 22 หนาที่  128

งบลงทุน รวม 192,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง

จํานวน 34,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง/ละ 17,000 บาท (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) (รายละเอียดตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (411600) (16) (สํานักปลัดเทศบาล)
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) 
จํานวน 2 เครื่อง

จํานวน 8,600 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง/ละ 4,300 บาท (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) (รายละเอียดตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (411600) (16) (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ของ
โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง ทั้งนี้จะเบิกจายไดก็ตอเมื่อไดรับจัดสรรจากกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 25 หนาที่  128

งบเงินอุดหนุน รวม 1,382,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,382,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการเขาคายลูกเสือ – เนตรนารี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการเขาคายลูกเสือ – เนตรนารี ใหแกโรงเรียนที่
เปนเจาในการดําเนินการตามโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 32 หนาที่  130
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อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

จํานวน 1,352,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สําหรับเด็กเล็ก เด็ก
อนุบาล และ เด็ก ป.1-ป.6 ในอัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ในเขต
เทศบาลตําบลโคกสูง จํานวน 4 โรงเรียน ไดแกโรงเรียนบานเม็กดง
เรือง/โรงเรียนบานหนองตาใกล/ โรงเรียนบานตายสวรรค์ดงหวาน/โรงเรียน
บานหนองนกทา ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19  มิถุนายน 2561
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (330300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 33 หนาที่  130

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ  เพื่อพัฒนา
เด็ก ดานทักษะความรู วิชาการ และพัฒนาการที่เหมาะสมแกวัยดวยกิจกรรม
ตาง ๆ ใหแก โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลโคกสูง เด็กดวยโอกาส เด็กทั่วไปในพื้นที่เทศบาลตําบลโคกสูง และตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ ลําดับที่ 5 หนาที่  136
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 486,800 บาท

งบดําเนินงาน รวม 286,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 256,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 94,800 บาท

    เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เจาหนาที่ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน
ที่ผานการอบรมหลักสูตรผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน(24 ชั่วโมง) 
จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแหงชาติ ปฏิบัติหนาที่ประจําหนวยบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน (หนวยกูชีพกูภัย) เทศบาลตําบลโคกสูง เพื่อปฏิบัติหนาที่ชวย
เหลือประชาชนที่ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยฉุกฉิน ณ จุดเกิด
เหตุ และสงตอไปรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลที่ใกลที่สุด และอื่นๆ ฯลฯ
ตามอํานาจหนาที่เทศบาลตําบลโคกสูง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวม
ถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (320100) (1) (34,800 บาท)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320100) (1) (60,000 บาท) (สํานักปลัด
เทศบาล)   
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกเอกหญิง พล
เรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี

จํานวน 60,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบาตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกเอกหญิง พลเรือเอกหญิงพลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี และตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการสงเสริม
คุณภาพชีวิต/แผนงานสาธารณสุข ลําดับที่ 2 หนาที่  120

โครงการรณรงค์และพนหมอกควันกําจัดยุงลาย ป้องกันโรคไขเลือดออก  
เทศบาลตําบลโคกสูง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 90,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงค์และพนหมอกควัน
กําจัดยุงลาย ป้องกันโรคไขเลือดออก เทศบาลตําบลโคกสูง ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 และตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการสงเสริม
คุณภาพชีวิต/แผนงานสาธารณสุข ลําดับที่ 1 หนาที่  120
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โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจํานวนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พล
เอกเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี

จํานวน 12,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนจํานวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกเอกหญิง พลเรือเอกหญิงพล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี และตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการสงเสริม
คุณภาพชีวิต/แผนงานสาธารณสุข ลําดับที่ 3 หนาที่  120

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตาง ๆ
 ไดแก แอลกอฮอล์ออกซิเจน น้ํายาตาง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แกว เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์(รวมกํามะถัน กรด ดาง) ลวดเชื่อมเงิน ถุง
มือ กระดาษกรอง จุกตาง ๆ สําลีและผาพันแผล เปลหามคนไข หนากาหอนา
มัย เครื่องวัดปริมาณน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์หรือสารเคมีที่ใชในการ
ป้องกันโรค อื่นๆ ยากําจัดพยาธิในสัตว์เลี้ยงอื่นๆ และตามความจําเปนของ
เทศบาลตําบลโคกสูง และโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดฯ 
ตั้งจายจากเงินจากเงินอุดหนุนทั่วไป (330900) (9) (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคาใชจายสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 200,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาใชจายสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวม
ถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (610300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการสงเสริม
คุณภาพชีวิต/แผนงานสาธารณสุข ลําดับที่ 9 หนาที่  122

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,591,760 บาท

งบบุคลากร รวม 1,826,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,826,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,019,160 บาท

     เพื่อจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําป ของพนักงานเทศบาลตําบลโคกสูง สังกัดกองชาง  ใหแก 
ผูอํานวยการกองชาง,หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง,นายชางโยธา รวม 3
 อัตรา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (220100)(1) (กองชาง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง          จํานวน    42,000  บาท
        เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงาน
ชาง) อํานวยการ ระดับตน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได (220300) (3) (กองชาง) 

      - เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝายแบบแผนและกอ
สราง           จํานวน    18,000  บาท
        เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง (นัก
บริหารงานชาง) อํานวยการ ระดับตน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ
.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 ในอัตรา
เดือนละ 1,500 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได (220300) (3) (กองชาง) 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 720,600 บาท

    เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง เทศบาลตําบลโคกสูง สังกัดกองชาง ใหแก ผูชวยนายชางเครื่อง
จักรกล,ผูชวยนายชางไฟฟ้า,ผูชวยเจาพนักงานธุรการ,พนักงานขับเครื่องจักร
กล,ขนาดหนัก(ทักษะ) รวม 4 อัตรา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ
.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (220600) (6) (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 26,400 บาท

      เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง เทศบาลตําบล
โคกสูง สังกัดกองชาง ใหแก ผูชวยนายชางเครื่องจักรกล,ผูชวยนายชาง
ไฟฟ้า,ผูชวยเจาพนักงานธุรการ รวม 3 อัตรา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (220700) (7) (กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 663,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 58,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินคาเชาบาน/เชาซื้อ หรือ อื่น ๆ ตามสิทธิ ใหแก พนักงาน
เทศบาล สังกัดกองชาง ตามสิทธิและระเบียบที่พึงจะเบิกจายได โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2548 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (310400) (4) (กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงาน
เทศบาล เทศบาลตําบลโคกสูง สังกัดกองชาง ตามสิทธิ และระเบียบที่พึงจะ
เบิกจายได โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3
/ว257 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (310500) (5) (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการในเรื่องตางๆ ของหนวยงานกอง
ชาง ไดแก จางเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน/จางเหมาดูแลรักษา
ตนไม/จางเหมาครูพิเศษ /จางเหมาเขียนป้าย /จางเหมาประชาสัมพันธ์/จาง
เหมายายติดตั้งระบบแอร์ /จางเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์ /จางเหมาติดตั้ง
ระบบแลนด์อินเตอร์เน็ต /คาเชาเครื่องถายเอกสาร และการจางเหมาอื่นๆ ที่
เปนกิจการในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลโคกสูง 
ตั้งจายจากเงินรายได (320100) (1) (กองชาง)

คาถายเอกสาร จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาถายเอกสารตาง ๆ และอื่น ๆ ของหนวยงานกองชาง ตาม
อํานาจหนาที่ และความจําเปนในการใชงาน  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320100) (1) (กองชาง)
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คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ และอื่น ๆ ในการดําเนินงานของหนวย
งานกองชาง ตามอํานาจหนาที่ และความจําเปนในการใชงาน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320100) (1) (กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ใหแก พนักงาน
เทศบาลพนักงานจาง สังกัดหนวยงานกองชาง หรือบุคคลอื่น ๆ ตามสิทธิ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (320300) (3) (กองชาง)

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา การประชุม ตาม
โครงการตางๆ และอื่นๆ เชน คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง สังกัด
หนวยงานกองชาง หรือบุคคลอื่น ๆ ตามสิทธิ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ
ตั้งจายจากเงินรายได (320300) (3) (กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของเทศบาลตําบลโคกสูง
ใหสามารถใชงานงานไดตามปกติ ซึ่งอยูในความดูแลของหนวยงานกองชาง
เทศบาลตําบลโคกสูงโดยเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน รวมทั้ง
เทศบาลดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองโดยจายเปนคาจางเหมา
แรงงานของบุคคลภายนอก เชน เครื่องและระบบปรับอากาศ(แอร์) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องแสกน
เอกสาร(Scanner) รถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุก และอื่น ๆ 
ตั้งจายจากเงินรายได (320400) (4) (กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 375,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ
 ไดแก  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกาไมบรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป พี วี ซีแบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ํายาลบกระดาษ
ไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ์ ชอล์ก ผาสําลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจาก
การซื้อหรือจางพิมพ์ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ขาตั้ง(กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้นตะแกรงวางเอกสาร น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน เครื่องตัดโพม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน,แผนที่พระบรมฉายาลักษณ์แผงปดประกาศ กระดานดํา กระดาน
ไวท์บอร์ด แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจร หรือแผนป้าย
ตาง ๆ มูลี่, มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่อง
คํานวณเลข(Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง แผงกั้นหอง (Partition) กระเป๋า ฯลฯ  และอื่นฯ ที่ใชงานในหนวยงาน
กองชาง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(330100) (1) (กองชาง)  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตาง ๆ ไดแก ฟวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า ขา
หลอดฟูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ เครื่องเสียง ฯลฯ และอื่น ๆ ที่ใชในหนวยงาน
กองชาง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (330200) (2) (กองชาง)
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วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ๆ ไดแก ไมตาง ๆ น้ํามันทาไม 
ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก 
กระเบื้อง สังกะสี ตะปู คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สวาน เลื่อย 
กบไสไม เหล็กเสน เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง ทอน้ําและ
อุปกรณ์ประปา ทอตางๆ โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา ทอระบายน้ํา หรือ 
ซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง ตะปู ลวด ไมอัด ฯลฯ และ อื่นๆ ตามความจําเปน
ที่ใชงานในหนวยงานกองชาง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (330600) (6) (กองชาง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ ไดแก แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก อานจักยาน หัวเทียน 
ไขควง นอตและสกรู กระจกมองขางรถยนต์ หมอน้ํารถยนต์ กันชนรถยนต์ 
เบาะรถยนต์ ฟล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ กระจกโคง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ และ อื่นๆ ตามความจําเปนที่ใช
งานในหนวยงานกองชาง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (330700) (7)  (กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง ๆ  ไดแก น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน จารบี น้ํามันเครื่อง ใชกับ เครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
 และอื่นๆ ที่ใชงานในหนวยงานกองชาง
ตั้งจายจากเงินรายได (330800) (8) (กองชาง)  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรตาง ๆ ไดแก กระดาษเขียน
โปรสเตอร์ พูกันและสี ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดํา ที่ไดจากการ
ลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิง
ใสฟล์มภาพยนตร์ เลนส์ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป วารสาร หนังสือ
พิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ แผนประกาศตาง ๆ อุปกรณ์
เครื่องเขียน ผาขาวเขียนป้าย โฟม ธง และ อื่นๆ ตามความจําเปน ของหนวย
งานกองชาง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (331100) (11) (กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตาง ๆ ไดแก 
อุปกรณ์บันทึกขอมูล(Diskette,Floppy Disk,Removable 
Disk,Compact Disc,Digital Video Disc,Flash Drive) 
เทปบันทึกขอมูล(Reel Magnetic Tape,Cassette Tape,cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ์(Key Board) เมนบอร์ด(Main  Board) เมมโมรี่ชิป
(Memory Chip) เชน Ram คัตชีทฟดเตอร์(Cut Sheet Feeder) 
เมาส์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ(Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) เชน 
Ethernet Card,Lan Card ,Anti virus Card, Sound Card) เปนตน 
เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต์ (Diskette) 
แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD Rom) แบบออพติคอล
 (Optical) เปนตน เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม (CD Rom) โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ
 และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร์ ของหนวยงานกองชาง 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (331400) (14) (กองชาง)

งบลงทุน รวม 102,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 102,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว จํานวน 9,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว/ละ 3,000 บาท (ราย
ละเอียดตามราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั้วไป (410100) (1) (กองชาง)

คาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน  จํานวน  2  ตู จํานวน 11,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู/ละ 5,500
 บาท (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (410100) (1) (กองชาง)
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คาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชั้ก จํานวน 2 ตู จํานวน 15,800 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชั้ก จํานวน 2 ตู/ละ 7,900
 บาท (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (410100) (1) (กองชาง)

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติการ จํานวน  1  ตัว จํานวน 6,500 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติการ จํานวน 1 ตัว/ละ 6,500
 บาท (รายละเอียดตามราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั้วไป (410100) (1) (กองชาง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง/ละ 30,000
 บาท (รายละเอียดตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (411600) (16) (กองชาง)

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) สําหรับกระดาษ A3  จํานวน  1  เครื่อง

จํานวน 25,000 บาท

    พื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 1
 เครื่อง/ละ 25,000 บาท (รายละเอียดตามราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจาก
ทองตลาด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั้วไป (411600) (16) (กองชาง)

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1  เครื่อง จํานวน 2,500 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่อง/ละ 2,500 บาท (รายละเอียดตามหลักเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (411600) (16) (กองชาง)
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คาจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน  1  
เครื่อง

จํานวน 2,800 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16
 ชอง จํานวน 1 เครื่อง/ละ 2,800 บาท (รายละเอียดตามหลักเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (411600) (16) (กองชาง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,248,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,858,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,858,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนดานทิศใต รพ.สต.หนองเม็ก หมูที่  
7  บานหนองเม็ก ผิวจราจรกวาง  3.00  เมตร ความหนา 0.15 เมตร  ระยะทาง  
90.00  เมตร

จํานวน 163,000 บาท

    เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนดานทิศใต รพ
.สต.หนองเม็ก หมูที่ 7 บานหนองเม็ก ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  270.00
  ตารางเมตร สถานที่กอสราง ถนนดานทิศใต รพ.สต.หนองเม็ก หมูที่ 7 บาน
หนองเม็ก จุดเริ่มตน บานนางวิไล กุมภา จุดสิ้นสุดบริเวณบานนางฝ้าย ประตู
คํา (ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  เลขที่ ทถ
-2-204 และแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด) เปนไปตามแผนพัฒนาทอ
ถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แกไข(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2562 เทศบาลตําบลโคก
สูง ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้น
ฐาน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนาที่ 4 ลําดับที่ 4
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (420900) (9) (กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนตะวันสีทอง หมูที่ 4 บานหนองตา
ใกล ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร ความหนา  0.15 เมตร  ระยะทาง  80.00  
เมตร

จํานวน 195,000 บาท

    เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนตะวันสีทอง หมูที่ 4
 บานหนองตาใกล ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  320.00  ตารางเมตร สถานที่กอ
สราง ถนนตะวันสีทอง หมูที่  4  บานหนองตาใกล จุดเริ่มตนที่บานนาย
ชาญ นันทะจันทร์ จุดสิ้นสุด ที่นานายสวัสดิ์  โยระบัน (ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางสําหรับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  เลขที่ ทถ-2-203 และแบบเทศบาล
ตําบลโคกสูงกําหนด) เปนไปตามแผนพัฒนาทอถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) เทศบาลตําบลโคกสูง ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนาที่ 64 ลําดับที่ 18
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (420900) (9) (กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชารักษา 2  หมูที่ 8 บาน
หนองนกทา ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร ความหนา  0.15 เมตร  ระยะทาง  
153.00  เมตร

จํานวน 385,000 บาท

    เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชารักษา 2 หมู
ที่ 8 บานหนองนกทา ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 153.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  612.00  ตารางเมตร สถานที่กอ
สราง ถนนประชารักษา 2 หมูที่ 8 บานหนองนกทา จุดเริ่มตน ถนนลาดยาง
สายหนองเม็กนาดี  จุดสิ้นสุด บริเวณบานนายเจริญ พรมโคตร (ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  เลขที่ ทถ-2-203 และ
แบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด) เปนไปตามแผนพัฒนาทอถิ่น พ.ศ. 2561 -
 2565 แกไข(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2562 เทศบาลตําบลโคกสูง ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน/แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หนาที่ 5 ลําดับที่ 5
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (420900) (9) (กองชาง)

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562  10:21:22 หนา : 60/76



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโพธื์ศรี หมูที่  6  บานดงเรือง ผิว
จราจรกวาง  4.00  เมตร ความหนา  0.15 เมตร  ระยะทาง  154.00  เมตร

จํานวน 377,000 บาท

    เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโพธื์ศรี หมูที่ 6 บาน
ดงเรือง ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 154.00
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  616.00  ตารางเมตร สถานที่กอสราง ถนนโพธื์
ศรี หมูที่  6  บานดงเรือง จุดเริ่มตน  สี่แยกบริเวณศาลาประชาคม หมูที่ 6 จุด
สิ้นสุด ถนน คสล.เดิมดานทิศตะวันตกรานคาชุมชน หมูที่ 6 (ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  เลขที่ ทถ-2-203 และ
แบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด) เปนไปตามแผนพัฒนาทอถิ่น พ.ศ. 2561 -
 2565 แกไข(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2562 เทศบาลตําบลโคกสูง ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน/แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หนาที่ 4 ลําดับที่ 3
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (420900) (9) (กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนฟ้าสีทอง หมูที่ 19 บานโคกสูง ผิว
จราจรกวาง 4.00  เมตร ความหนา 0.15 เมตร  ระยะทาง 175.00  เมตร

จํานวน 490,000 บาท

    เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนฟ้าสีทอง หมูที่ 19
 บานโคกสูง ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 175.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 700.00 ตารางเมตร สถานที่กอ
สราง ถนนฟ้าสีทอง  หมูที่ 19 บานโคกสูง  จุดเริ่มตน บานนายอราม  ปาน
เชียงวงศ์  จุดสิ้นสุดถนนโคกสูง - หนองลาด บริเวณบานนางนวลศรี เพีย
ปาก (ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  เลข
ที่ ทถ-2-203 และแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด) เปนไปตามแผนพัฒนา
ทอถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แกไข(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2562 เทศบาลตําบลโคก
สูง ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้น
ฐาน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนาที่ 5 ลําดับที่ 7
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (420900) (9) (กองชาง)

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562  10:21:22 หนา : 61/76



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรวมใจพัฒนา หมูที่  5  บานตาย
สวรรค์ ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร ความหนา  0.15 เมตร  ระยะทาง  154.00  
เมตร

จํานวน 377,000 บาท

    เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรวมใจพัฒนา หมู
ที่ 5 บานตายสวรรค์ ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 154.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  616.00  ตารางเมตร สถานที่กอ
สราง ถนนรวมใจพัฒนา หมูที่  5  บานตายสวรรค์ จุดเริ่มตน  ถนนลาดยาง
สายโคกสูง - เม็กใหญ จุดสิ้นสุด สามแยกโรงเรียนบานตายสวรรค์ (ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  เลขที่ ทถ-2-203 และ
แบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด) เปนไปตามแผนพัฒนาทอถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 แกไข(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2562 เทศบาลตําบลโคกสูง ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน/แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หนาที่ 4 ลําดับที่ 2

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแยกถนนโคกสูง - เม็กใหญ - 
ดงหวาน หมูที่ 10 ดงหวาน ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร ความหนา  0.15 เมตร  
ระยะทาง  90.00  เมตร

จํานวน 268,000 บาท

    เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแยกถนนโคก
สูง - เม็กใหญ - ดงหวาน หมูที่ 10 ดงหวาน ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  450.00
  ตารางเมตร สถานที่กอสราง ถนนสายแยกถนนโคกสูง - เม็กใหญ - ดงหวาน
 หมูที่ 10 บานดงหวาน  บริเวณที่นานายบัวลอย ชามนตรี (ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  เลขที่ ทถ-2-203 และ
แบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด) เปนไปตามแผนพัฒนาทอถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) เทศบาลตําบลโคกสูง ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนาที่ 72
 ลําดับที่ 50
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (420900) (9) (กองชาง)

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562  10:21:22 หนา : 62/76



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแยกทางหลวงแผนดินหมาย
เลข 22 - บานหนองเม็ก หมูที่ 15 (ถนนขางธานีรีสอร์ท) ผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ความหนา 0.15 เมตร  ระยะทาง 100.00  เมตร

จํานวน 240,000 บาท

    เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแยกทางหลวง
แผนดินหมายเลข 22 - บานหนองเม็ก หมูที่ 15 (ถนนขางธานีรีสอร์ท) ผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 400.00  ตารางเมตร  สถานที่กอสราง ถนนขางธานี
รีสอร์ท หมูที่ 15 บานหนองเม็ก (บริเวณธานีรีสอร์ท) (ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางสําหรับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  เลขที่ ทถ-2-203 และแบบเทศบาล
ตําบลโคกสูงกําหนด) เปนไปตามแผนพัฒนาทอถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) เทศบาลตําบลโคกสูง ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนาที่ 75 ลําดับที่ 63
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (420900) (9) (กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวัดปาคําเกเด หมูที่  16  บาน
หนองตาใกล ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร ความหนา  0.15 เมตร  ระยะทาง  
84.00  เมตร

จํานวน 204,000 บาท

    เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวัดปาคําเกเด หมู
ที่ 16 บานหนองตาใกล ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ความหนา 0.15
 เมตร ระยะทาง 84.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  336.00  ตาราง
เมตร สถานที่กอสราง ถนนสายวัดปาคําเกเด หมูที่  16  บานหนองตา
ใกล (บริเวณหนาวัดปาคําเกเด) (ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  เลขที่ ทถ-2-203 และแบบเทศบาลตําบลโคกสูง
กําหนด) เปนไปตามแผนพัฒนาทอถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แกไข(ฉบับที่ 1) พ
.ศ.2562 เทศบาลตําบลโคกสูง ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนาที่ 5
 ลําดับที่ 6
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (420900) (9) (กองชาง)

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562  10:21:22 หนา : 63/76



โครงการกอสรางทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคลองไผ หมูที่  4  บานหนอง
ตาใกล ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร ความหนา  0.15 เมตร  ระยะทาง  15.00  
เมตร

จํานวน 45,000 บาท

    เพื่อจายเปนคากอสรางทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคลองไผ หมูที่ 4
 บานหนองตาใกล ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 15.00 เมตร (พื้นที่รวม 76 ตารางเมตร) สถานที่กอสราง สามแยกถนน
ลาดยางสายโคกสูง – เม็กใหญ เชื่อมถนนคลองไผ  บริเวณบานนายจัด
เจน  แสนสายเนตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  เลขที่ ทถ-2-203 และแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด) เปนไปตาม
แผนพัฒนาทอถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แกไข(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2562 เทศบาล
ตําบลโคกสูง ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนาที่ 4 ลําดับที่ 1
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (420900) (9) (กองชาง)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบานคําผักกูด หมูที่ 11 ผิวจราจรลูกรังกวาง  4.00  
เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  ระยะทาง  429.00  เมตร

จํานวน 64,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรังบานคําผักกูด หมูที่ 11 ผิวจราจรลูกรัง
กวาง 4.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะทาง 429.00 เมตร สถานที่
กอสราง ถนนภายในหมูบานคําผักกูด หมูที่ 11  บานคําผักกูด  จุดเริ่มตนบาน
นางบัวผัน  แกววิเชียร จุดสิ้นสุด บานนายสม  จันทร์ปญญา (ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  เลขที่ ทถ-2-304 และ
แบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด) เปนไปตามแผนพัฒนาทอถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) เทศบาลตําบลโคกสูง ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนาที่ 91
 ลําดับที่ 128
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (420900) (9) (กองชาง)

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562  10:21:22 หนา : 64/76



โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบานคําผักกูด หมูที่ 11 ผิวจราจรลูกรังกวาง  4.00  
เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  ระยะทาง 335.00  เมตร

จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรังบานคําผักกูด หมูที่ 11 ผิวจราจรลูกรัง
กวาง 4.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะทาง 335.00 เมตร สถานที่
กอสราง ถนนภายในหมูบานคําผักกูด หมูที่ 11  บานคําผักกูด  จุดเริ่ม
ตน บานบานนายหาว  แสนสูง  จุดสิ้นสุด นายบุญมา  จันทร์ปญญา (ตาม
แบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  เลขที่ ทถ-2-304
 และแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด) เปนไปตามแผนพัฒนาทอถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) เทศบาลตําบลโคกสูง ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน/แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หนาที่ 91 ลําดับที่ 129
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (420900) (9) (กองชาง)

งบเงินอุดหนุน รวม 390,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 390,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 16 บานหนองตาใกล จํานวน 30,000 บาท

    เพื่ออุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 16 บานหนองตาใกล ให
แก การไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองหาน เปนไปตามแผนพัฒนาทอถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) เทศบาลตําบลโคกสูง ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน/แผนงานเคหะและชุมชน  หนาที่ 105 ลําดับ
ที่ 43
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (610200) (2) (กองชาง)

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 3 บานเม็กใหญ จํานวน 210,000 บาท

    เพื่ออุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 3 บานเม็กใหญ ให
แก การไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองหาน เปนไปตามแผนพัฒนาทอถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) เทศบาลตําบลโคกสูง ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน/แผนงานเคหะและชุมชน  หนาที่  98 ลําดับ
ที่ 5
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (610200) (2) (กองชาง)
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อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 7 บานหนองเม็ก จํานวน 80,000 บาท

    เพื่ออุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 7 บานหนองเม็ก ให
แก การไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองหาน เปนไปตามแผนพัฒนาทอถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) เทศบาลตําบลโคกสูง ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน/แผนงานเคหะและชุมชน  หนาที่  101
 ลําดับที่ 22
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (610200) (2) (กองชาง)

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําและไฟฟ้าสองสวาง หมูที่ 2,19 บานโคก
สูง

จํานวน 30,000 บาท

    เพื่ออุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําและไฟฟ้าสองสวาง หมูที่ 2,19
 บานโคกสูง ใหแก การไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองหาน เปนไปตามแผน
พัฒนาทอถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตําบลโคกสูง ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน/แผนงานเคหะและ
ชุมชน  หนาที่  97 ลําดับที่ 1,หนาที่ 114  ลําดับที่ 91
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (610200) (2) (กองชาง)

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําและไฟฟ้าสองสวาง หมูที่ 6 บานดงเรือง จํานวน 20,000 บาท

    เพื่ออุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําและไฟฟ้าสองสวาง หมูที่ 6
 บานดงเรือง ใหแก การไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองหาน เปนไปตามแผน
พัฒนาทอถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตําบลโคกสูง ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน/แผนงานเคหะและ
ชุมชน  หนาที่ 100 ลําดับที่ 16,หนาที่ 110  ลําดับที่ 69
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (610200) (2) (กองชาง)

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวาง หมูที่ 5 บานตายสวรรค์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวาง หมูที่ 5 บานตายสวรรค์ ให
แก การไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองหาน เปนไปตามแผนพัฒนาทอถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) เทศบาลตําบลโคกสูง ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน/แผนงานเคหะและชุมชน  หนาที่  109
 ลําดับที่ 66
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (610200) (2) (กองชาง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 660,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 660,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท

    เพื่อจายเปนคากําจัดขยะมูลฝอย หรือคาเชาพื้นที่ในการกําจัดขยะมูล
ฝอย อื่น ๆ ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลโคกสูง 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล) 

คากําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเปนคากําจัดสิ่งปฏิกูล หรือ อื่น ๆ ตามอํานาจหนาที่ ของเทศบาล
ตําบลโคกสูง 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล) 

คาจางเหมาบริการ จํานวน 420,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่ง
ปฏิกูล อื่น ๆ  ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลโคกสูง
ตั้งจายจากเงินรายได (320100) (1) (350,000  บาท)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320100) (1) (70,000  บาท)(สํานักปลัด
เทศบาล)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลโคกสูง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการขับเคลื่อนการดําเนินการกําจัด
ขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลโคกสูง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์ที่ 6
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการพัฒนาแหลงน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม/แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับที่ 1 หนาที่  150
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 105,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํากลุมสตรีเทศบาลตําบลโคกสูง จํานวน 25,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํากลุมสตรีเทศบาล
ตําบลโคกสูง และตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์ที่ 7
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี/แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน  ลําดับที่ 1 หนาที่  152

โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพเศรษฐกิจพอ
เพียงชุมชน และตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์ที่ 7
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี/แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน  ลําดับที่ 4 หนาที่  152

โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนประจําตําบล เทศบาล
ตําบลโคกสูง

จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาดําเนินครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ประจําตําบล เทศบาลตําบลโคกสูง และตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์ที่ 7
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี/แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน  ลําดับที่ 5 หนาที่  153
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 310,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนทอง
ถิ่นจังหวัดอุดรธานี และตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ ลําดับที่ 2 หนาที่  135

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนภายในโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬานักเรียนภายใน
โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง และตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ ลําดับที่ 4 หนาที่  135
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โครงการแขงขันกีฬาประชาชน เทศบาลตําบลโคกสูง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาประชาชน เทศบาล
ตําบลโคกสูง และตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ ลําดับที่ 3 หนาที่  135

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬาตาง ๆ ไดแก หวงยาง ลูกฟุตบอล 
ลูกปงปอง ไมตีปงปอง ลูกแชร์บอล ไมแบตมินตัน ลูกแบตมินตัน 
ไมเทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกรอ 
ตะกราหวายแชร์บอล ตาขายกีฬา เชน ตาขายตะกรอ ฯลฯ นกหวีด 
นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุมน้ําหนัก เสาตาขายกีฬา เชน 
เสาตาขายวอลเลย์บอล หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก เปตอง ฯลฯ และอื่นๆ 
ใหแก ศูนย์กีฬาหมูบาน ศูนย์กีฬาเทศบาลตําบลโคกสูง โรงเรียนเทศบาล 1
 โคกสูง (ร.ร.ถายโอนฯ ในสังกัด) และอื่นๆ ตามวัสถุประสงค์
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (331300) (13) (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการกีฬากลุมโรงเรียนตําบลหนองเม็ก จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการกีฬากลุมโรงเรียนตําบลหนองเม็ก ใหแก
โรงเรียนที่เปนเจาภาพในการดําเนินโครงการฯ และอื่น ๆ ตามวัดถุประสงค์
ของโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (610200) (2) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ ลําดับที่ 8 หนาที่  136

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 128,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 8,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 8,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ และรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ จํานวน 8,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์ และรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ และตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ ลําดับที่ 1 หนาที่  135
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี 
แหลงโบราณคดีมรดกโลกบานเชียง(โครงการเงินอุดหนุนการจัดขบวนแหใน
งานมรดกโลกบานเชียง)

จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม ประเพณี แหลงโบราณคดีมรดกโลกบานเชียง(โครงการเงินอุดหนุน
การจัดขบวนแหในงานมรดกโลกบานเชียง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวม
ถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (610200) (2) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  ลําดับที่ 6 หนาที่  136

อุดหนุนโครงการจัดทําขบวนแหในงานประเพณีประจําปทุงศรีเมือง จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดทําขบวนแหในงานประเพณีประจําป
ทุงศรีเมือง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (610200) (2) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การฟนฟูขนบ
ธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  ลําดับที่ 7 หนาที่  136
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,570,231 บาท

งบกลาง รวม 9,570,231 บาท
งบกลาง รวม 9,570,231 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 223,200 บาท

     - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง  
จํานวน     161,000  บาท
         เพื่อจายใหแก กองทุนประกันสังคม โดยตั้งจาย ในอัตรารอยละ 5 
(เทศบาลตําบลโคกสูงจายสมทบ รอยละ 5) ของยอดเงินคาจางและเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจางเทศบาลตําบลโคกสูงจํานวน 19
 อัตรา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชประกัน
สังคม พ.ศ. 2533 และตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
ตั้งจายจากเงินรายได (110300) (3) (รายจายงบกลาง)

     - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางโรงเรียนถายโอน ฯ ใน
สังกัด  จํานวน     14,300 บาท
         เพื่อจายเปนเงินประกันสังคมของพนักงานจาง (โรงเรียนถายโอน ฯ ใน
สังกัด) ใหแก กองทุนประกันสังคม โดย สถ.จัดสรรใหในสวนของลูกจาง 5%
 อปท. สมทบ 5%  จํานวน 2 อัตรา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1157  ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (110300) (3) (รายจายงบกลาง)

    - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ  จํานวน     47,900 บาท
         เพื่อจายเปนเงินประกันสังคมของพนักงานจาง พนักงานจางศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยตั้งจายในอัตรารอยละ 5 (เทศบาลตําบลโคกสูง สบ
ทบ รอยละ 5) จํานวน 6 อัตรา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว1236 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
,พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (110300) (3) (รายจายงบกลาง)
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,873,600 บาท

      เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดใหแก
ผูสูงอายุ(เบี้ยยังชีพ) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (110900) (7) (รายจายงบกลาง)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการสงเสริม
คุณภาพชีวิต/แผนงานงบกลาง ลําดับที่ 1 หนาที่  123

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,584,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดใหแกผู
พิการ หรือทุพพลภาพ(เบี้ยยังชีพ) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวม
ถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (110700) (7) (รายจายงบกลาง)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการสงเสริม
คุณภาพชีวิต/แผนงานงบกลาง ลําดับที่ 2 หนาที่  123

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์อ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (110700) (7) (รายจายงบกลาง)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการสงเสริม
คุณภาพชีวิต/แผนงานงบกลาง ลําดับที่ 3 หนาที่  123
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สํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทา
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวน
รวม เชน วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย หรือ อื่นๆ และ ในกรณีไดตั้งงบประมาณ
ไวแลว แตงบประมาณไมพอจาย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวม
ถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (110700) (7) (รายจายงบกลาง)
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทต.โคกสูง ยุทธศาสตร์
ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี/แผนงานงบกลาง ลําดับ
ที่ 1 หนาที่  158

รายจายตามขอผูกพัน

เงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย(ส.ท.ท.) จํานวน 30,431 บาท

    เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยตามขอ
บังคับ ส.ท.ท. พ.ศ. 2541 ขอ 16 โดยตั้งจายในอัตรารอยละเศษหนึ่งสวนหก
ของรายรับจริงในปที่ลวงมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปงบประมาณ
ที่ผานมาไมรวมเงินกู เชน จายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภททั้งนี้
ไมเกินเจ็ดแสนหาหมื่นบาท (ป 2562) รายรับจริงไมรวมเงินอุด
หนุน 18,222,078.66 x 0.00167 = 30,431 และถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ ส
.ท.ท. 562/2555  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2556
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (111100) (11) (รายจายงบกลาง)

เงินสมทบกองทุน สปสช. จํานวน 180,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สปสช. 
ในการดําเนินงานบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่(กองทุนสุขภาพชุมชน) ในนาม ชื่อบัญชี กองทุนประกันสุขภาพ
ตําบลเทศบาลตําบลโคกสูง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2554
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (111100) (11) (รายจายงบกลาง)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 380,000 บาท

     เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท
.) โดยตั้งจายในอัตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรับตามงบประมาณราย
จายประจําป พ.ศ. 2563 โดยไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศ
ใหและเงินอุดหนุนทุกประเภท (ประมาณการราย
รับ ป 2562 (19,000,000 x 2)/100 = 380,000) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ 
สํานักงานบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ตั้งจายจากเงินรายได (120100) (13) (รายจายงบกลาง)

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) จํานวน 39,000 บาท

    เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ(กบข.) ใหแก 
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ(กบข.)ครูถายโอนฯ โรงเรียนเทศบาล 1
 โคกสูง (โรงเรียนถายโอน ฯ ในสังกัด) ในอัตรา 8%  สถ.จัดสรรใหในสวน
ของ อปท. 2 % และขาราชการครู 3%  จํานวน  2  อัตรา ไดแก ผูอํานวยการ
โรงเรียน 1 คน และครู  รวม 2 คน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ 
สํานักงานบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 21 ลงวัน
ที่ 21 กรกฎาคม 2559
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (120600) (18) (รายจายงบกลาง)
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