
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลโคกสูง

อําเภอ หนองหาน   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,900,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,069,602 บาท

งบบุคลากร รวม 9,880,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

  เพื่อจายเปน เงินเดือนของนายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง และรอง
นายกเทศมนตรี
ตําบลโคกสูง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย เงิน
เดือน คาตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล (ฉบับที2่) พ.ศ. 2557  
ตั้งจายจากเงินรายได (210100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)  

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  13:26:12 หนา : 1/90



เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

  เพื่อจายเปน เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายก
เทศมนตรีตําบลโคกสูง 
และรองนายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวย 
เงินเดือน คาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของ
นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจาย
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557   
ตั้งจายจากเงินรายได (210200) (2) (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

  เพื่อจายเปน เงินคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีตําบล
โคกสูง และ
รองนายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวย 
เงินเดือน คาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของ
นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจาย
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557    
ตั้งจายจากเงินรายได (210300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

  เพื่อจายเปน เงินคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายก
เทศมนตรีตําบลโคกสูง 
และรองนายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวย เงินเดือน 
คาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจาย
คาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที2่) พ.ศ. 2557  
ตั้งจายจากเงินรายได (210400) (4) (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

  เพื่อจายเปน เงินคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภา
เทศบาล 
รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตําบลโคกสูง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย เงินเดือน คาตอบแทน 
และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจาย
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557    
ตั้งจายจากเงินรายได (210600) (6) (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,255,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,129,520 บาท

  เพื่อจายเปน เงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน และการเลื่อนขั้น
เงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําบลโคกสูง สังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาล ไดแก ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/หัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาล/หัวหนาฝายอํานวยการ/หัวหนาฝายธุรการ/นัก
พัฒนาชุมชน/นักวิชาการศึกษา/นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน/นักจัดการงานทั่วไป/นักทรัพยาบุคคล/เจาพนักงาน
ธุรการ/นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน รวม 14  อัตตรา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (220100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 90,660 บาท

 - เงินเพิ่มประจําตําแหนงปลัดเทศบาล          จํานวน  84,000
  บาท
    เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนง
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น) บริหารทองถิ่น ระดับ
กลาง  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่  มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (220200) (2) (สํานักปลัดเทศบาล)

- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน     จํานวน     6,660
  บาท
       เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงาน
เทศบาลตําบลโคกสูง
สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ใหแก เจาพนักงานธุรการ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (220200) (2) (สํานักปลัดเทศบาล) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 204,000 บาท

- เงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล               จํานวน    84,000
  บาท
        เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ปลัดเทศบาล (นักบริหาร
งานทองถิ่น) บริหารทองถิ่น ระดับกลาง โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (220200) (3) (สํานักปลัดเทศบาล) 

  - เงินประจําตําแหนงรองปลัด
เทศบาล           จํานวน    42,000  บาท
        เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง รองปลัดเทศบาล (นัก
บริหารงานทองถิ่น) บริหารทองถิ่น ระดับตน โดยถือปฏิบัติตาม
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หนังสือ ดวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (220200) (3) (สํานักปลัดเทศบาล) 

  - เงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด
เทศบาล  จํานวน   42,000  บาท
        เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด
เทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป) อํานวยการทองถิ่น ระดับตน โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (220200) (3) (สํานักปลัดเทศบาล) 

 - เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝายอํานวยการ  จํานวน   18,000
  บาท
        เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง หัวหนาฝายอํานวย
การ (นักบริหารงานทั่วไป) อํานวยการทองถิ่น ระดับตน โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (220200) (3) (สํานักปลัดเทศบาล) 

- เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝายธุรการ  จํานวน   18,000  บาท
        เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง หัวหนาฝายธุรการ (นัก
บริหารงานทั่วไป) อํานวยการทองถิ่น ระดับตน โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (220200) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 271,260 บาท

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  13:26:13 หนา : 6/90



  เพื่อจายเปนเงินคาจางลูกจางประจํา และเงินเดือน เงินปรับปรุง
คาจางประจํา 
ของลูกจางประจําเทศบาลตําบลโคกสูง สังกัดสํานักปลัดเทศบาล
ใหแก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (220400) (4) (สํานักปลัดเทศบาล)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,469,400 บาท

  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจางของเทศบาลตําบลโคกสูง สังกัดสํานักปลัด
เทศบาล ใหแก ผูชวยเจาพนักงานธุรการ/ผูชวยนักวิชาการ
ศึกษา/พนักงานขับรถยนต์/นักการภารโรง /คนงานทั่ว
ไป  รวม 10 อัตรา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่  มท
 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (220600) (6) (สํานักปลัดเทศบาล)  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 90,540 บาท

  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางของ
เทศบาลตําบลโคกสูง สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ใหแก ผูชวยเจา
พนักงานธุรการ/พนักงานขับรถยนต์/นักการภารโรง /คนงานทั่ว
ไป  รวม 6 อัตรา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่  มท
 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (220700) (7) (สํานักปลัดเทศบาล)  
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งบดําเนินงาน รวม 3,047,482 บาท
ค่าตอบแทน รวม 466,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 230,000 บาท

- เงินคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือก
ตั้ง                     จํานวน     200,000  บาท  
  เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้งของเทศบาล
ตําบลโคกสูง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด กรณีครบ
วาระ ยุบสภากรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมและกรณีอื่นๆ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ
ตั้งจายจากเงินรายได (310100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)

     - เงินคาตอบแทนคณะกรรมการที่ปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น                                                            จํานวน     
30,000  บาท  
  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนผูที่ปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชน์ แก องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เชน คณะกรรมการ
ตรวจประเมินผลงาน สําหรับกรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะ
กรรมการสอบคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกฯ คณะกรรมการ
สรรหา ฯลฯ ของเทศบาลตําบลโคกสูง ในตําแหนงตาง ๆ การ
ดําเนินการดานวินัยและอื่น ๆ 
ตั้งจายจากเงินรายได (310100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)
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คาเชาบาน จํานวน 156,000 บาท

  เพื่อจายเปน เงินคาเชาบาน/เชาซื้อ และอื่นๆ ของพนักงาน
เทศบาลตําบลโคกสูงสังกัดสํานักปลัดเทศบาล ตามสิทธิ และ
ระเบียบที่พึงจะเบิกจายได   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548  รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (310400) (4) (สํานักปลัดเทศบาล) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท

  เพื่อจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล
ตําบลโคกสูง สังกัดสํานักปลัดเทศบาล และบุคคลอื่นๆ ตาม
สิทธิ และระเบียบที่พึงจะเบิกจายไดโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28
 กุมภาพันธ์ 2559 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  
ตั้งจายจากเงินรายได (310500)(5) (สํานักปลัดเทศบาล) 

ค่าใช้สอย รวม 1,263,850 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร ซึ่งเปนรายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆของหนวยงานสํานัก
ปลัดเทศบาล ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลโคกสูง
ตั้งจายจากเงินรายได (320100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)

คาจางเหมาบริการ จํานวน 303,850 บาท

  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการในเรื่องตางๆ ของหนวยงาน
สํานักปลัดเทศบาล ไดแก จางเหมาทําความสะอาดอาคารสํานัก
งาน/จางเหมาดูแลรักษาตนไม/จางเหมาครูพิเศษ /จางเหมาเขียน
ป้าย /จางเหมาประชาสัมพันธ์/จางเหมายายติดตั้งระบบแอร์ /จาง
เหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์ /จางเหมาติดตั้งระบบแลนด์อินเตอร์
เน็ตติด/คาเชาเครื่องถายเอกสาร และการจางเหมาอื่นๆ ที่เปน
กิจการในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลโคกสูง 
ตั้งจายจากเงินรายได (320100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)
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คาถายเอกสาร จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร และอื่นๆ ของหนวยงานสํานักปลัด
เทศบาลตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลโคกสูง
ตั้งจายจากเงินรายได (320100) (1) (3,942 บาท)   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320100) (1) (6,058 บาท) (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ และอื่น ๆ ในการดําเนินงาน
ของหนวยงานสํานักปลัดเทศบาล ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล
ตําบลโคกสูง
ตั้งจายจากเงินรายได (320100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

- คารับรองและตอนรับบุคคล                  จํานวน      10,000
  บาท
  เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจ
งาน
หรือเยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่ง
รวม
ตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เทศบาลตําบลโคกสูง และโรงเรียน
เทศบาล 1 โคกสูง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ เชน คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง น้ําอัดลม กาแฟ คาของ
ขวัญ คาพิมพ์เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรอง และคาใชจายอื่นซึ่งจําเปนตองจายเกี่ยวกับการ
รับรอง  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ   
ตั้งจายจากเงินรายได (320200) (2)  (สํานักปลัดเทศบาล)

- คารับรองในการประชุม                      จํานวน       20,000
  บาท
   เพื่อจายเปนคารับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
อนุกรรมการ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น การประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การประชุม

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  13:26:13 หนา : 10/90



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น การ
ประชุมประชาคม ระดับตําบล การประชุมประชาคมระดับหมูบาน
และการประชุม อื่นๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
โดยใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่น การประชุมประจํา
เดือน หัวหนาสวนราชการผูบริหาร อปท. และ อื่น ๆ ตามอํานาจ
หนาที่ เชน คาอาหาร เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล์ น้ําดื่ม น้ํา
แข็ง น้ําอัดลม กาแฟ อาหารวาง ของขวัญ เครื่องใชในการเลี้ยง
รับรองและคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุม ทั้งนี้ใหรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่น ๆ และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งเขารวมประชุมโดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.4/ว 2381ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ   
ตั้งจายจากเงินรายได (320200) (2) (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปน ใหแก คณะผูบริหารฯ สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง พนักงานจาง ของเทศบาลตําบลโคกสูง หรือ
บุคคลอื่น ตามสิทธิ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
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คาใชจายในการฝึกอบรมสัมนา จํานวน 200,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา การ
ประชุม ตามโครงการตางๆและอื่นๆ เชน คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นของ
คณะผูบริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง หรือบุคคลอื่น ตาม
สิทธิ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบ/หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (320300) (3)  (สํานักปลัดเทศบาล)

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 250,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งของเทศบาลตําบลโคกสูง
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทนตําแหนงที่วางและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สั่งใหมีการเลือกตั้งใหมและกรณีอื่นๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่
ดี/แผนงานบริหารงานทั่วไป  ลําดับที่ 5 หนาที่ 24)
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โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูเสริมสราง
ประสบการณ์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลโคกสูง

จํานวน 250,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูเสริมสรางประสบการณ์ในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลตําบลโคกสูง ประกอบดวย คณะผูบริหารฯ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง พนักงานเทศบาล พนักงาน
จาง และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนถายโอนฯ ในสังกัด และ
อื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่
ดี/แผนงานบริหารงานทั่วไป  ลําดับที่ 4 หนาที่ 24)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตําบลโคกสูงโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง และสูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดฯ ใหสามารถใชงานงานไดตามปกติ ซึ่งอยูในความดูแล
ของสํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสูงโดยเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่ง
ของและคาแรงงาน รวมทั้งเทศบาลดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินเองโดยจายเปนคาจางเหมาแรงงานของบุคคลภาย
นอก เชน เครื่องและระบบปรับอากาศ(แอร์) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องแสกน
เอกสาร(Scanner) รถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุก รถยนต์รับสง
นักเรียน และอื่น ๆ 
ตั้งจายจากเงินรายได (320400) (4) (สํานักปลัดเทศบาล) 
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ค่าวัสดุ รวม 607,632 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ
 ไดแก  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกาไมบรรทัด ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซีแบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข น้ํายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ก ผาสําลี แปรงลบ
กระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ์ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ขาตั้ง(กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้นตะแกรงวางเอกสาร น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน เครื่องตัดโพม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่พระบรมฉายาลักษณ์แผงปิด
ประกาศ กระดานดํา กระดานไวท์บอร์ด แผนป้ายชื่อสํานักงาน
หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจร หรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่, มานปรับ
แสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคํานวณ
เลข(Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง แผงกั้นหอง (Partition) กระเป๋า ฯลฯ  และอื่นฯ ที่ใชงาน
ในหนวย งานสํานักปลัดเทศบาล  โรงเรียนเทศบาล 1 โคก
สูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (330100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)  
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตาง ๆ ไดแก ฟิวส์ 
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้น
สวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับ
โทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้าพรอมขาหรือ
กาน หมอแปลงไฟฟ้า (Step-Up,Step-Down) 
ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งขาไมโครโฟน ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผง
บังคับทางไฟ ไฟฉายสปอร์ตไลท์ หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดความตาน
ทานไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตร
สําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า
อัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ และอื่นฯ ที่ใชงานในหนวยงานสํานักปลัด
เทศบาล และโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง และสูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (330200) (2) (สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 60,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ
 ไดแก แปรง ไมกวาด 
เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ ถวย
ชาม ชอนสอม 
แกวน้ําจานรอง กระจกเงา น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ถาด โองน้ํา ที่
นอน มีด 
กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข
ไฟฟ้า 
เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้ารวมถึงหมอหุงขาว
ไฟฟ้า กระติกน้ํารอน 
กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ น้ํายาขัดหองน้ํา น้ํายาลาง
จาน ผงซักฟอก สบู 
แจกัน ฯลฯ และอื่นๆ ที่ใชงานในหนวยงานสํานักปลัดเทศบาล 
และโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได (330300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ๆ ไดแก ไมตาง ๆ น้ํามัน
ทาไม 
ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก 
กระเบื้อง สังกะสี ตะปู คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว
าน เลื่อย 
กบไสไม เหล็กเสน เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง ทอ
น้ําและ
อุปกรณ์ประปา ทอตางๆ โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา ทอ
ระบายน้ํา หรือ 
ซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง ตะปู ลวด ไมอัด ฯลฯ และ อื่นๆ ตาม
ความจําเปน
ที่ใชงานในหนวยงานสํานักปลัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 1 โคก
สูง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได (330600) (6) (สํานักปลัดเทศบาล) 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ
 ไดแก แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปน น้ํามันเบรก อานจักยาน หัวเทียน ไขควง นอตและ
สกรู กระจกมองขางรถยนต์ หมอน้ํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะ
รถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ กระจกโคง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ฯลฯ และ อื่นๆ ตามความจําเปนที่ใชงานในหนวยงาน
สํานักปลัดเทศบาล และโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ตั้งจายจากเงินรายได (330700) (7) (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง ๆ
  ไดแก น้ํามันดีเซล 
น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา ถาน ก๊าส แก็สหุงตม น้ํามัน
จารบี 
น้ํามันเครื่อง ใชกับ เครื่องยนต์ รถตัดหญา เครื่องพนยาหมอก
ควัน รถยนต์ รถยนต์บรรทุก รถยนต์รับ-สงนักเรียน รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ และอื่นๆ ที่ใชงานในหนวยงานสํานักปลัด
เทศบาล โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ และตามอํานาจหนาที่ของ
เทศบาลตําบลโคกสูง
ตั้งจายจากเงินรายได (330800) (8) (สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 27,632 บาท

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรตาง ๆ ไดแก 
กระดาษเขียนโปรสเตอร์ พูกันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์ม
สไลด์ 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผนซีดี แผนดีวี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาว
เทียม ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิล์ม
ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสกลองถาย
รูป วารสาร หนังสือพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชา
สัมพันธ์ แผนประกาศตาง ๆ อุปกรณ์เครื่องเขียน ผาขาวเขียน
ป้าย โฟม ธง งานเลือกตั้ง และ อื่นๆ ตามความจําเปน ของหนวย
งานสํานักปลัดเทศบาล 
โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได (331100) (11) (สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตาง ๆ ไดแก อุปกรณ์
บันทึก
ขอมูล(
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Digit
al Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล(Reel Magnetic Tape,Cassette Tape,cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผนกรองแสง กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์(Key Board) 
เมนบอร์ด(Main  Board) เมมโมรี่ชิป(Memory Chip) 
เชน Ram คัตชีทฟีดเตอร์(Cut Sheet Feeder) เมาส์(Mouse) 
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) 
เชน 
Ethernet Card,Lan Card ,Anti virus Card, Sound Card) 
เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD Rom) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน เครื่องอาน
ขอมูลแบบซีดีรอม (CD Rom) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์ที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ
 และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร์ ของหนวยงานสํานักปลัด
เทศบาล โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได (331400) (14) (สํานักปลัดเทศบาล) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 710,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 540,000 บาท

  เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาลตําบลโคก
สูง  
โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จุดจายบริการน้ํา
ชวยเหลือสาธารณภัยไฟฟ้าสาธารณะหมูบาน และอื่นๆ 
ตั้งจายจากเงินรายได (340100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)   
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คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพท์ ไดแก คาโทรศัพท์พื้นฐาน คา
โทรศัพท์เคลื่อนที่ คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการ คาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง หมายเลขโทรศัพท์ คา
บํารุงรักษาสาย คาเชายาย ติดตั้ง คาธรรมเนียม อื่นๆ ดําเนินงาน
การขยายตูโทรศัพท์ หรือระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของสํานักงาน
เทศบาลตําบลโคกสูง โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง  และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ และ อื่นๆ  
ตั้งจายจากเงินรายได (340300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย์ตาง ๆ ไดแก คาไปรษณีย์ คา
ธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย์ คาธรรมเนียม
การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ฯลฯ เพื่อใชในการดําเนินงานของ
เทศบาล และ อื่น ๆ   
ตั้งจายจากเงินรายได (340400) (4) (สํานักปลัดเทศบาล)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 145,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมตาง ๆ ไดแก คา
โทรสาร คาเทเลกซ์ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสาร
ผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึง
อินเตอร์เน็ตการ์ด และคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชา
ชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใช
บริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ และ
อื่น ๆ ของเทศบาล ตําบลโคกสูง โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (340500) (5) (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบลงทุน รวม 82,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 82,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว จํานวน 4,500 บาท

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว/ละ 4,500
 บาท (รายละเอียดตามราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทอง
ตลาด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (410100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)

คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บานเลื่อน จํานวน 2 ตู จํานวน 11,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บานเลื่อน จํานวน 2
 ตู/ละ 5,500 บาท (รายละเอียดตามราคาที่ไดมาจากการสืบราคา
จากทองตลาด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (410100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)

คาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมปรับระดับ ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 5 
เครื่อง

จํานวน 9,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมปรับระดับ ขนาด 18
 นิ้ว จํานวน 5 เครื่อง/ละ 1,800 บาท (รายละเอียดตามราคาที่ได
มาจากการสืบราคาจากทองตลาด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (410100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง

จํานวน 44,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2
 เครื่อง/ละ 22,000 บาท (รายละเอียดตามหลักเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
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 (ราย
ละเอียดตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สาร)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (411600) (16) (สํานักปลัดเทศบาล)

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2
 เครื่อง/ละ 2,500 บาท (รายละเอียดตามหลักเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (411600) (16) (สํานักปลัดเทศบาล)

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

รายจายอื่น จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษา ซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑ์ หรือ สิ่งกอ
สราง หรือ ไมไดมาซึ่งครุภัณฑ์ หรือ สิ่งกอสราง หรือคาจาง
องค์กร สถาบันการศึกษา หรือสถาบันที่เปนกลาง เพื่อเปนการ
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ  
ตั้งจายจากเงินรายได (510100) (สํานักปลัดเทศบาล)    
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563  รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (610100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่
ดี/แผนงานบริหารงานทั่วไป  ลําดับที่ 3 หนาที่ 23)

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ งานวันสําคัญ
ของชาติ และงานรัฐพิธีอําเภอหนองหาน

จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของ
ชาติ งานวันสําคัญของชาติ และงานรัฐพิธีอําเภอหนองหาน โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (610200) (2) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่
ดี/แผนงานบริหารงานทั่วไป  ลําดับที่ 2 หนาที่ 23)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,888,540 บาท
งบบุคลากร รวม 3,009,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,009,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,455,500 บาท

  เพื่อจายเปน เงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน และการเลื่อนขั้น
เงินเดือน
ประจําปี ของพนักงานเทศบาลตําบลโคกสูง สังกัดกองคลัง  ให
แก ผูอํานวยการกองคลัง/หัวหนาฝายบริหารงานคลัง/หัวหนาฝาย
พัฒนารายได/นักวิชาการเงินและบัญชี/เจาพนักงานการเงินและ
บัญชี /นักวิชาการการเงินและบัญชี/นักวิชาการคลัง/นักวิชาการ
พัสดุ/เจาพนักงานพัสดุ รวม 7 อัตรา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (220100) (1)  (กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

- เงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกอง
คลัง            จํานวน  42,000  บาท
  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง ใหแก ผูอํานวยการ
กองคลัง (นักบริหารงานคลัง) อํานวยการทองถิ่น ระดับตน โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท
 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ในอัตราเดือนละ  3,500
 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได (220300) (3) (กองคลัง)

- เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝายบริหารงาน
คลัง       จํานวน  18,000  บาท
  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง ใหแก หัวหนาฝาย
บริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง) อํานวยการทองถิ่น ระดับ
ตน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่  มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ในอัตราเดือนละ  1,500
 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได (220300) (3) (กองคลัง)

- เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนาราย
ได       จํานวน  18,000  บาท
  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง ใหแก หัวหนาฝาย
พัฒนารายได (นักบริหารงานคลัง) อํานวยการทองถิ่น ระดับ
ตน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่  มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ในอัตราเดือนละ  1,500
 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได (220300) (3) (กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 449,280 บาท

  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง เทศบาลตําบลโคกสูง สังกัดกองคลัง ใหแก ผู
ชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได/ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ/ผูชวยเจา
พนักงานธุรการ รวม 3 อัตรา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (220600) (6) (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 26,460 บาท

  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง เทศบาล
ตําบลโคกสูงสังกัดกองคลัง ไดแก ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได/ผู
ชวยเจาหนาที่พัสดุ/ผูชวยเจาพนักงานธุรการ รวม 3 อัตรา โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ  
ตั้งจายจากเงินรายได (220700) (7) (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 838,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชน์ แก องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก คาตอบแทน
คณะกรรมการเปิดซอง จัดซื้อ/จัดจาง/ ตรวจรับ และคณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ และผูควบคุมงานตาง ๆ และอื่น ๆ ของ
เทศบาลตําบลโคกสูง   
ตั้งจายจากเงินรายได (310100) (1) (กองคลัง)
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คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

  เพื่อจายเปนเงินคาเชาบาน/เชาซื้อ และอื่นๆ ตามสิทธิ ใหแก 
พนักงานเทศบาลตําบลโคกสูง สังกัดกองคลัง  ตามสิทธิและ
ระเบียบ
ที่พึงจะเบิกจายได  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (310400) (4) (กองคลัง) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานจาง สังกัดกองคลัง ตามสิทธิและระเบียบที่พึง จะเบิก
จายได โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค
 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
 ตั้งจายจากเงินรายได (310500) (5) (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 423,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการในเรื่องตางๆ ไดแก จางเหมาทํา
ความสะอาดสํานักงาน/จางเหมาเขียนป้าย /จางเหมาประชา
สัมพันธ์/จางเหมายาย และติดตั้งระบบแอร์ /จางเหมาติดตั้งระบบ
โทรศัพท์ /จางเหมาติดตั้งระบบแลนด์อินเตอร์เน็ต/คาเชาเครื่อง
ถายเอกสาร และการจางเหมาอื่นๆ ที่เปนกิจการของหนวยงาน
กองคลัง ตามอํานาจหนาที่และความจําเปน  
ตั้งจายจากเงินรายได (320100) (1) (กองคลัง)

คาถายเอกสาร จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร และอื่น ๆ ในสังกัดกองคลัง ตาม
อํานาจหนาที่ และความจําเปน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320100) (1) (กองคลัง)
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คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ และอื่นๆ ในการดําเนินงานตาม
อํานาจหนาที่ของหนวยงานคลัง ตามอํานาจหนาที่ และความจํา
เปน  
ตั้งจายจากเงินรายได (320100) (1) (กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบินคาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปน ใหแก คณะผูบริหารฯ สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง พนักงานจาง ของเทศบาลตําบลโคกสูง หรือ
บุคคลอื่น ตามสิทธิ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (320300) (3) (กองคลัง)
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คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมนา จํานวน 70,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา การ
ประชุม ตามโครงการตางๆและอื่นๆ เชน คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นของ
คณะผูบริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง หรือบุคคลอื่น ตาม
สิทธิ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบ/หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (320300) (3) (กองคลัง)

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน และอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (320300) (3) (กองคลัง)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่
ดี/แผนงานบริหารงานทั่วไป  ลําดับที่ 1 หนาที่ 23)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตําบลโคกสูง ใหสามารถใชงานงานไดตามปกติ ซึ่งอยูในความ
ดูแลของหนวยงานกองคลัง โดยเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและ
คาแรงงาน รวมทั้งเทศบาลดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินเองโดยจายเปนคาจางเหมาแรงงานของบุคคลภาย
นอก เชน เครื่องและระบบปรับอากาศ(แอร์) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องแสกน
เอกสาร(Scanner) รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ และอื่น ๆ 
ตั้งจายจากเงินรายได (320400) (4) (กองคลัง) 

ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ
 ไดแก  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกาไมบรรทัด ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซีแบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข น้ํายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ก ผาสําลี แปรงลบ
กระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ์ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ขาตั้ง(กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้นตะแกรงวางเอกสาร น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน เครื่องตัดโพม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่พระบรมฉายาลักษณ์แผงปิด
ประกาศ กระดานดํา กระดานไวท์บอร์ด แผนป้ายชื่อสํานักงาน
หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจร หรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่, มานปรับ
แสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคํานวณ
เลข(Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง แผงกั้นหอง (Partition) กระเป๋า ฯลฯ  และอื่นฯ ที่ใชงาน
ในหนวย งานสังกัดกองคลัง
ตั้งจายจากเงินรายได (330100) (1) (กองคลัง)  
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ
 ไดแก แปรง ไมกวาด 
เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ ถวย
ชาม ชอนสอม แกวน้ําจานรอง กระจกเงา น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ถาด โองน้ํา ที่นอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หมอไฟฟ้ารวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติก
น้ําแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ น้ํายาขัดหองน้ํา น้ํายาลางจาน ผงซัก
ฟอก สบู แจกัน ฯลฯ และอื่นๆ ที่ใชงานในหนวยกองคลัง
ตั้งจายจากเงินรายได (330300) (3) (กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรตาง ๆ ไดแก 
กระดาษเขียนโปรสเตอร์ พูกันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์ม
สไลด์ 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผนซีดี แผนดีวี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาว
เทียม ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิล์ม
ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสกลองถาย
รูป วารสาร หนังสือพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชา
สัมพันธ์ แผนประกาศตาง ๆ อุปกรณ์เครื่องเขียน ผาขาวเขียน
ป้าย โฟม ธง งานเลือกตั้ง และ อื่นๆ ตามความจําเปน ของหนวย
งานกองคลัง
ตั้งจายจากเงินรายได (331100) (11) (กองคลัง) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตาง ๆ ไดแก อุปกรณ์
บันทึก
ขอมูล(
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Digit
al Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล(Reel Magnetic Tape,Cassette Tape,cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผนกรองแสง กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์(Key Board) 
เมนบอร์ด(Main  Board) เมมโมรี่ชิป(Memory Chip) 
เชน Ram คัตชีทฟีดเตอร์(Cut Sheet Feeder) เมาส์(Mouse) 
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) 
เชน 
Ethernet Card,Lan Card ,Anti virus Card, Sound Card) 
เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD Rom) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน เครื่องอาน
ขอมูลแบบซีดีรอม (CD Rom) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์ที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ
 และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร์ ของหนวยงานกองคลัง
ตั้งจายจากเงินรายได (331400) (14) (กองคลัง) 

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

  เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย์ตาง ๆ ไดแก คาไปรษณีย์ คา
ธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย์ คาธรรมเนียม
การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบเล็ก
ทรอนิกส์(GFMIS) ฯลฯ เพื่อใชในการดําเนินงานของหนวยงาน
กองคลัง และ อื่น ๆ   
ตั้งจายจากเงินรายได (340400) (4) (กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 41,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 4 ตู จํานวน 22,000 บาท

  คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 4 ตู/ละ 5,500 บาท (ราย
ละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุถัณฑ์)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (410100) (1) (กองคลัง)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกลองถายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ลานพิกเซล  
จํานวน 1 ตัว

จํานวน 19,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพ ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 20 ลานพิกเซล จํานวน 1 ตัว/ละ 19,300 บาท (ราย
ละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุถัณฑ์)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (410700) (7) (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 607,350 บาท

งบดําเนินงาน รวม 547,350 บาท
ค่าใช้สอย รวม 367,350 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 144,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการในเรื่องตางๆ ไดแก จาง
เหมาบริการยาม 2 อัตรา ในการรักษาความปลอดภัยฯ ความสงบ
เรียบรอย และอื่นๆ ของสํานักงานตําบลโคกสูง   และโรงเรียน
เทศบาล 1 โคกสูง ที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่ของเทศบาล
ตําบลโคกสูง
ตั้งจายจากเงินรายได (320100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการการป้องกันและแกไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 70,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการการป้องกันและ
แกไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินรายได (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการจัดระเบียบ
สังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน/แผนงานรักษาความสงบภายในงานทั่วไป  ลําดับที่ 1
 หนาที่ 20)

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบล
โคกสูง หลักสูตรทบทวน

จํานวน 153,350 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลโคกสูง หลัก
สูตรทบทวน และอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินรายได (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการจัดระเบียบ
สังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน/แผนงานรักษาความสงบภายในงานทั่วไป  ลําดับที่ 4
 หนาที่ 21)
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศ
และสังกัดถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เครื่องแตงกาย
ชุดฝึก และอื่นๆ ของ อปพร.เทศบาลตําบลโคกสูง 
ตั้งจายจากเงินรายได (331200) (12) (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 80,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิงตางๆ ไดแก เครื่องดับเพลิง
พรอมอุปกรณ์ เคมีดับเพลิง ฯลฯ  และอื่น ๆ ตามความจําเปนของ
เทศบาลตําบลโคกสูง 
ตั้งจายจากเงินรายได (331600) (16) (สํานักปลัดเทศบาล)

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด อําเภอหนองหาน 
ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพ
ติด อําเภอหนองหาน ประจําปีงบประมาณ 2564 โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (610200) (2) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการจัดระเบียบ
สังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน/แผนงานรักษาความสงบภายใน ลําดับที่ 3 หนาที่ 20)
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อุดหนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําปีงบ
ประมาณ 2564

จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ประจําปีงบประมาณ 2564 โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563  รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (610200) (2) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการจัดระเบียบ
สังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน/แผนงานรักษาความสงบภายใน ลําดับที่ 2 หนาที่ 20)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 15,884,746 บาท

งบบุคลากร รวม 10,419,134 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 10,419,134 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,916,814 บาท

- เงินเดือนขาราชการครูถายโอน/พนักงานครู(โรงเรียนถาย
โอนฯ)        จํานวน   5,636,486  บาท
  เพื่อจายเปน เงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน และการเลื่อนขั้น
เงินเดือนประจําปีของขาราชการครูถายโอน/พนักงานครู โรงเรียน
เทศบาล 1 โคกสูง และเงินตกเบิกเงินเดือนในปีที่ลวงมา ไดแก ผู
อํานวยการโรงเรียน/ครูอันดับ คศ. 3 /ครูอันดับ คศ. 2/ครูอัน
ดับ คศ. 1 /ครูผูชวย   รวม 16 อัตรา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่  มท 0808.4/ว2042 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (220100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)

- เงินเดือนพนักงานครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล
โคกสูง  จํานวน   1,280,328  บาท
  เพื่อจายเปน เงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน และการเลื่อนขั้น
เงินเดือนประจําปีของพนักงานครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลโคกสูง  และเงินตกเบิกเงินเดือนในปีที่ลวง
มา จํานวน 4 อัตรา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่  มท 0808.4/ว2070 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (220100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 739,200 บาท

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแกขาราชการครู/พนักงาน
ครู โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง ไดรับในอัตราเทากับเงิน
วิทยฐานะ ใหแกครู อันดับ คศ.3 และเงินตกเบิกเงินเดือนในปีที่
ลวงมา จํานวน 11 อัตรา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่  มท 0808.4/ว2042 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (220200) (2) (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 991,200 บาท

 - เงินวิทยฐานะขาราชการครู/พนักงานครู(โรงเรียนถาย
โอนฯ)              จํานวน   823,200  บาท 
      เพื่อจายเปน เงินวิทยฐานะ ใหแก ขาราชการครู/พนักงาน
ครู โรงเรียนเทศบาล1 โคกสูง  และเงินตกเบิกเงินเดือนในปีที่ลวง
มารวม  13 อัตรา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่  มท 0808.4/ว2042 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (22020) (2) (สํานักปลัดเทศบาล)

 - เงินวิทยฐานะพนักงานครู(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดฯ)              จํานวน   168,000  บาท 
      เพื่อจายเปน เงินวิทยฐานะ ใหแก พนักงานครู(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดฯ) และเงินตกเบิกเงินเดือนในปีที่ลวงมา รวม  4
 อัตรา   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่  มท 0808.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (22020) (2) (สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  13:26:13 หนา : 38/90



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,720,980 บาท

 - เพื่อจายเปน เงินคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบ
แทน
พนักงานจาง ไดแก
 - พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี)
จํานวน 1 อัตรา จํานวน  170,640 บาท
 - พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยครู โรงเรียนถายโอนฯ)
จํานวน 2 อัตรา จํานวน  502,440 บาท(ตั้งจายจากเงินรายได)
        - พนักงานจางตามภารกิจ (ผูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดฯ)จํานวน 5 อัตรา จํานวน  831,900 บาท
        - พนักงานจางทั่วไป (ผูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดฯ)
จํานวน 1 อัตรา จํานวน  108,000 บาท
 - พนักงานจางทั่วไป (ภารโรง โรงเรียนถายโอนฯ) จํานวน 1
 อัตรา 
จํานวน  108,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่  มท
 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (220600) (9) (502,440) บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (220600) (9) (1,218,540) (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 50,940 บาท

เพื่อจายเปน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง ไดแก
  - พนักงานจางตามภารกิจ/ พนักงานจางทั่วไป(ผูดูแลเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ)  จํานวน 3
 อัตรา จํานวน  38,940  บาท
  - ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี/พนักงานจางทั่วไป
(ภารโรง)  ซึ่งเปนอัตราที่สวนกลางจัดสรรให โรงเรียนเทศบาล
1 โคกสูง (โรงเรียนถายโอนฯ) จํานวน  1  อัตรา จํานวน  12,000
  บาท
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่  มท
 0808.4/ว2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่  มท 0808.4/ว2070 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ                                 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (220700) (7) (สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 3,855,212 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานครู ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ ตามสิทธิและระเบียบที่พึงจะเบิกจาย
ได โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่  มท 0808.4/ว2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่  มท 0808.4/ว2070 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (310500) (5) (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 2,736,572 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 84,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการรถยนต์รับ - สง นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ และอื่น ๆ ของหนวยงานสํานักปลัด
เทศบาล และตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลโคกสูง
ตั้งจายจากเงินรายได (320100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบล
โคกสูง

จํานวน 116,445 บาท

  เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตําบลโคกสูง  ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215 บาท/ภาค
เรียน, ระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ภาคเรียน,ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน คนละ 440 บาท/ภาคเรียน  โดยปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว4110 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 แกไข เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับ
ที่ 1 หนาที่ 15)

คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล
โคกสูง

จํานวน 29,240 บาท

  เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง  ในอัตราคนละ 430 บาท/ปี  โดย
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0816.2
/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 แกไข เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับ
ที่ 2 หนาที่ 15)
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คาเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง จํานวน 63,095 บาท

  เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ตําบลโคกสูง  ระดับอนุบําลศึกษา คนละ 300 บาท/ปี,ระดับ
ประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ปี,ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คน
ละ 450 บาท/ปี โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่  มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา  ลําดับ
ที่ 6 หนาที่ 125)

คาเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโคก
สูง

จํานวน 13,230 บาท

  เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลโคกสูง  ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี  โดยปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา  ลําดับ
ที่ 7 หนาที่ 125)
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คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคก
สูง

จํานวน 411,705 บาท

  เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตําบลโคกสูง  ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 850 บาท/ภาค
เรียน,ระดับประถมศึกษา คนละ 950 บาท/ภาคเรียน,ระดับมัธยม
ศึกษาตอนตน คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน โดยปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว4110 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา  ลําดับ
ที่ 8 หนาที่ 125)

คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล
ตําบลโคกสูง

จํานวน 128,520 บาท

  เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง  ในอัตราคนละ 1,700
 บาท/ปี  โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่  มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 แกไข เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับ
ที่ 3 หนาที่ 15)
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คาจัดการเรียนการสอนรายหัวสวนเพิ่ม(Top Up) โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตําบลโคกสูง

จํานวน 97,125 บาท

  เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนรายหัวสวนเพิ่ม(Top Up) 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง  ระดับประถมศึกษา คน
ละ 250 บาท/ภาคเรียน,ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คนละ 500
 บาท/ภาคเรียน ของโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง โดยปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว4110 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 แกไข เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา  ลําดับ
ที่ 4 หนาที่ 15)

คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตําบลโคกสูง

จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา  ลําดับ
ที่ 50 หนาที่ 134)
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คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ตําบลโคกสูง

จํานวน 100,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 แกไข เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา  ลําดับ
ที่ 14 หนาที่ 17)

คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ตําบลโคกสูง

จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง โดยถือปฏิบัติตาม  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา  ลําดับ
ที่ 51 หนาที่ 134)
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คาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง

จํานวน 21,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง โรงเรียนละ 15,000
 บาท,ครูแกนนําโรงเรียนละ 1 คน/ละ 3,000 บาท,เจาหนา
ที่ อปท. ละ 1 คน/ละ 3,000 บาท รวมเปนเงิน 21,000 บาท โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท
 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา  ลําดับ
ที่ 52 หนาที่ 134)

คาใชจายในการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลโคกสูง

จํานวน 370,440 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง ในอัตรามื้อละ 20
 บาท จํานวน 245 วัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา  ลําดับ
ที่ 14 หนาที่ 126)
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คาใชจายสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กมัธยม ม.1 – ม.3 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง

จํานวน 264,600 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
มัธยม ม.1 – ม.3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง ในอัตรา
มื้อละ 20 บาท จํานวน 200 วัน  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 แกไข เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา  ลําดับ
ที่ 6 หนาที่ 16)

คาใชจายสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล และ ป.1 – ป
.6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง

จํานวน 394,800 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานคาใชจายสนับสนุน
อาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล และ ป.1 – ป.6 โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง ในอัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 200
 วัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่  มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 แกไข เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา  ลําดับ
ที่ 5 หนาที่ 15)

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  13:26:14 หนา : 47/90



คาใชจายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง จํานวน 7,200 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล  ตําบลโคกสูง ระบบ Wireless Fidelity : WiFi   โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท
 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 แกไข เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา  ลําดับ
ที่ 12 หนาที่ 17)

คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 80,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) อัตรา
คนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บําท/คน/ปี),ระดับมัธยม
ศึกษาตอนตน (ม.1 - ม.3) อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาค
เรียน (3,000 บาท/คน/ปี)   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา  ลําดับ
ที่ 15 หนาที่ 126)
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คาหนังสือเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง จํานวน 108,238 บาท

  เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคก
สูง ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี, ประถมศึกษาปีที่ 1
 คนละ 625 บาท/ปี,ประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 619
 บาท/ปี,ประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 622 บาท/ปี,ประถมศึกษาปี
ที่ 4 คนละ 673 บาท/ปี,ประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 806
 บาท/ปี,ประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 818 บาท/ปี,มัธยมศึกษาปีที่ 1
 คนละ 764 บาท/ปี,มัธยมศึกษาปีที่ 2 คนละ 877 บาท/ปี, มัธยม
ศึกษาปีที่ 3 คนละ 949 บาท/ปี หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่  มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา  ลําดับ
ที่ 16 หนาที่ 126)

คาหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง จํานวน 8,820 บาท

  เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลโคกสูง ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี  โดยปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 แกไข เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับ
ที่ 7 หนาที่ 16)
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คาอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง จํานวน 59,294 บาท

  เพื่อจายเปนคาอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ตําบลโคกสูง ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100 บาท/ภาค
เรียน,ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาคเรียน,ระดับมัธยม
ศึกษาตอนตน คนละ 210 บาท/ภาคเรียน หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา  ลําดับ
ที่ 19 หนาที่ 127)

คาอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโคก
สูง

จํานวน 8,820 บาท

  เพื่อจายเปนคาอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลโคกสูง  ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี  โดยปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 แกไข เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับ
ที่ 8 หนาที่ 16)
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โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ(ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จํานวน 60,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ(ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอื่นๆ ตามวัตถุ
ประสงค์ของโครงการๆ  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา  ลําดับ
ที่ 26 หนาที่ 129)

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู เสริมสราง
ประสบการณ์ ในการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลตําบลโคกสูง

จํานวน 240,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู เสริมสรางประสบการณ์ ใน
การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษา เทศบาลตําบลโคกสูง ประกอบ
ดวย บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนถายโอนฯ ในสังกัดฯ และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ และอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการๆ  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา  ลําดับ
ที่ 36 หนาที่ 131)

ค่าวัสดุ รวม 1,068,640 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 968,640 บาท

- คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.)                               จํานวน    627,748  บาท
  เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  ใหแก โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สําหรับเด็ก
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เล็ก เด็กอนุบาล และ เด็ก ป.1-ป.6 และ อื่นๆ ในเขตเทศบาล
ตําบลโคกสูง ในอัตราคนละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน  ในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลโคกสูง จํานวน 4 โรงเรียน ไดแกโรงเรียนบาน
เม็กดงเรือง/โรงเรียนบานหนองตาใกล/โรงเรียนบานตายสวรรค์
ดงหวาน/โรงเรียนบานหนองนกทา โดยปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (330300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา  ลําดับ
ที่ 20 หนาที่ 127)

- คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคก
สูง(อปท.)  จํานวน  189,129  บาท
  เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ใหแก โรงเรียนสังกัด
เทศบาลตําบลโคกสูง  สําหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ใน
อัตราคนละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน  โดยปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (330300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา  ลําดับ
ที่ 21 หนาที่ 127)

- คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลโคกสูง  จํานวน  151,763  บาท
  เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง ในอัตราคนละ 7.37
 บาท  จํานวน 260 วัน  โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (330300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 แกไข เพิ่มเติม
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และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับ
ที่ 9 หนาที่ 16)

วัสดุดนตรี จํานวน 100,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุดนตรี กลองมาร์ชิ่งเบสดรัม 18
  นิ้ว กลองมาร์ชิ่งเบสดรัม 20  นิ้ว กลองมาร์ชิ่งเบสดรัม 22
  นิ้ว กลองมาร์ชิ่งสแนร์ 14  นิ้ว ฉาบเดินแถว 16 นิ้ว ไมกลอง
สแนร์ ไมกลองเบสดรัม และอื่นฯ ใหกับโรงเรียนเทศบาล 1 โคก
สูง 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(3301630) (16) (สํานักปลัด
เทศบาล)  

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาใชจายในการปรับปรุงและซอมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงและซอมแซมอาคาร
เรียน/อาคารประกอบ ของโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง โดยปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 แกไข เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับ
ที่ 10 หนาที่ 16)

คาใชจายในการปรับปรุงและซอมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง

จํานวน 150,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  13:26:14 หนา : 53/90



  เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงและซอมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโคกสูง
ตั้งจายจากเงินรายได (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 แกไข เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับ
ที่ 13 หนาที่ 17)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,310,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,310,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก 
ป.1 – ป.6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้น
พื้นฐาน(สพฐ.)

จํานวน 1,310,400 บาท

  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
เล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในอัตราคนละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน วัน  ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลโคก
สูง จํานวน 4 โรงเรียน ไดแกโรงเรียนบานเม็กดงเรือง/โรงเรียน
บานหนองตาใกล/โรงเรียนบานตายสวรรค์ดงหวาน/โรงเรียนบาน
หนองนกทา โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่  มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (610200) (2) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 แกไข เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการศึกษา ลําดับ
ที่ 11 หนาที่ 17)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 104,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหง
ชาติ เพื่อพัฒนา เพื่อการพัฒนาเด็กดานทักษะความ
รู วิชาการ และพัฒนาที่เหมาะแกวัยดวยกิจกรรมตาง ๆ ให
แก โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลโคกสูง เด็กดอยโอกาส เด็กทั่วไปในพื้นที่เทศบาล
ตําบลโคกสูง  และอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์โครงการ  
ตั้งจายจากเงินรายได (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ลําดับที่ 5 หนาที่ 136)

งบลงทุน รวม 54,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 54,600 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อโทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 3 
เครื่อง

จํานวน 54,600 บาท

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิก
เซล ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง/ละ 18,200 บาท ใหแก
โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุ
ถัณฑ์)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (410700) (7) (สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 573,400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 373,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

- คาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่น          จํานวน  120,000  บาท 
  เพื่อจายเปนคาปวยการชดเชยการงาน หรือเวลาที่เสียไป เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จาย
ใหกับอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ที่มีภูมิลําเนาใน อปท. แหลง
พื้นที่ หรือพื้นที่ใกลเคียงที่นายก อปท.มีคําสั่งใหมาสนับสนุนการ
ทํางาน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ศาลากลางจังหวัด
อุดรธานี ดวนที่สุด ที่ อด 0023.3/ว4776 ลงวันที่ 4
 สิงหาคม 2563  รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (310100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 223,400 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 65,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เจาหนาที่ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้อง
ตนที่ผานการอบรมหลักสูตรผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน(24
 ชั่วโมง) จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแหงชาติ ปฏิบัติหนาที่
ประจําหนวยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (หนวยกูชีพกูภัย) เทศบาล
ตําบลโคกสูง เพื่อปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือประชาชนที่ไดรับบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยฉุกฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และสงตอไป
รักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลที่ใกลที่สุด และอื่นๆ ฯลฯตาม
อํานาจหนาที่เทศบาลตําบลโคกสูง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (320100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน สมเด็จพระ
เจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี

จํานวน 57,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบาตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัต
 ิยราชนารี และตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานสาธารณสุขขั้นพื้น
ฐาน และการสงเสริมคุณภาพชีวิต/แผนงานสาธารณสุข ลําดับที่ 2
 หนาที่ 12)
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โครงการรณรงค์และพนหมอกควันกําจัดยุงลาย ป้องกันโรคไขเลือด
ออก เทศบาลตําบลโคกสูง ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงค์และพนหมอก
ควันกําจัดยุงลาย ป้องกันโรคไขเลือดออก เทศบาลตําบลโคก
สูง ประจําปีงบประมาณ 2564 และตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานสาธารณสุขขั้นพื้น
ฐาน และการสงเสริมคุณภาพชีวิต/แผนงานสาธารณสุข ลําดับที่ 1
 หนาที่ 12)

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจํานวนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี

จํานวน 11,400 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสํารวจขอมูล
จํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจํานวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน สมเด็จพระ
เจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี และตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานสาธารณสุขขั้นพื้น
ฐาน และการสงเสริมคุณภาพชีวิต/แผนงานสาธารณสุข ลําดับที่ 3
 หนาที่ 12)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตาง ๆ
 ไดแก แอลกอฮอล์ออกซิเจน น้ํายาตาง ๆ เลือด สายยาง ลูก
ยาง หลอดแกว เวชภัณฑ์ ฟิล์มเอกซเรย์เคมีภัณฑ์(รวม
กํามะถัน กรด ดาง) ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตาง ๆ
 สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ สําลีและผา
พันแผล  เปลหามคนไข หนากากอนามัย เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บ
เชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์หรือสารเคมีที่ใชในการป้องกันโรค สารเคมีที่
ใชในการพนหมอกควัน เคมีภัณฑ์เพื่อการป้องกันโรคติดตอหรือ
โรค อื่นๆ ยากําจัดพยาธิในสัตว์เลี้ยงอื่นๆ และตามความจํา
เปน เทศบาลตําบลโคกสูง และโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง (ร.ร
.ถายโอนฯ ในสังกัด)  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (330900) (9) (สํานักปลัดเทศบาล)

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 200,000 บาท

  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (610300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานสาธารณสุขขั้นพื้น
ฐาน และการสงเสริมคุณภาพชีวิต/แผนงานสาธารณสุข ลําดับที่ 4
 หนาที่ 13)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิจการเหลากาชาดจังหวัดอุดรธานีในงานประเพณีประจําปี
ทุงศรีเมือง ประจําปี 2563

จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิจการเหลากาชาดจังหวัดอุดรธานีใน
งานประเพณีประจําปีทุงศรีเมือง ประจําปี 2563 โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (610400) (4) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานสาธารณสุขขั้นพื้น
ฐาน และการสงเสริมคุณภาพชีวิต/แผนงานสังคมสงเคราะห์  ดับ
ที่ 1 หนาที่ 11)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,555,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,884,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,884,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,056,060 บาท

  เพื่อจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน การเลื่อนขั้น
เงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําบลโคกสูง สังกัดกอง
ชาง  ใหแก ผูอํานวยการกองชาง/หัวหนาฝายแบบแผนและกอ
สราง/นายชางโยธาชํานาญงาน รวม 3 อัตรา โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ
ตั้งจายจากเงินรายได (220100) (1) (กองชาง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกอง
ชาง                     จํานวน  42,000  บาท
  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง(นักบริหาร
งานชาง) อํานวยการ ระดับตน ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน และ
เงินประจําตําแหนงในอัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ
ตั้งจายจากเงินรายได (220300) (3) (กองชาง)

- เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝายแบบแผนและกอ
สราง          จํานวน  18,000  บาท
  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง หัวหนาฝายแบบแผนและกอ
สราง(นักบริหารงานชาง) อํานวยการ ระดับตน ตามกฎหมายวา
ดวยเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่  มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (220300) (3) (กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 744,840 บาท

  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบ
แทน
พนักงานจาง เทศบาลตําบลโคกสูง สังกัดกองชาง ใหแก ผูชวย
นายขางเครื่องจักรกล/ผูชวยนายชางไฟฟ้า/ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ/พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดหนัก(ทักษะรวม  4
  อัตรา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่  มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (220600) (6) (กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จาง เทศบาลตําบลโคกสูง สังกัดกองชาง ใหแก ผูชวยนายชาง
ไฟฟ้า รวม  1  อัตรา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (220700) (7) (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 671,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

  เพื่อจายเปน เงินคาเชาบาน/เชาซื้อ และอื่นๆ ของพนักงาน
เทศบาลตําบลโคกสูงสังกัดกองชาง ตามสิทธิ และระเบียบที่พึงจะ
เบิกจายได   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (310400) (4) (กองชาง) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,000 บาท

  เพื่อจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล
ตําบลโคกสูง สังกัดกองชาง และบุคคลอื่นๆ ตามสิทธิ และ
ระเบียบที่พึงจะเบิกจายไดโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28
 กุมภาพันธ์ 2559 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  
ตั้งจายจากเงินรายได (310500) (5) (กองชาง) 
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ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ในการดําเนินงานตาง ๆ ใน
หนวยงานกองชาง ไดแก จางเหมาทําความสะอาดสํานักงาน/จาง
เหมาดูแลรักษาตนไม/จางเหมาเขียนป้าย /จางเหมาประชา
สัมพันธ์/จางเหมายายติดตั้งระบบแอร์/ จางเหมาติดตั้งระบบ
โทรศัพท์/จางเหมาติดตั้งระบบแลนด์อินเตอร์เน็ต/คาเชาเครื่อง
ถายเอกสาร และการจางเหมาอื่น ๆ ที่เปนอํานาจหนาที่เทศบาล
ตําบลโคกสูง
ตั้งจายจากเงินรายได (320100) (1) (กองชาง)

คาถายเอกสาร จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร และอื่น ๆ ในสังกัดกองชาง ตาม
อํานาจหนาที่ และความจําเปนในการใชงาน  
ตั้งจายจากเงินรายได (320100) (1) (กองชาง)

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ และอื่น ๆ ในการดําเนินงาน
ของหนวยงานกองชาง และตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล
โคกสูง
ตั้งจายจากเงินรายได (320100) (1) (กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินคาลงทะเบียน
ตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ใหแก พนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง สังกัดหนวยงานกองชาง หรือบุคคล
อื่นๆ ตามสิทธิ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ
ตั้งจายจากเงินรายได (320300) (3) (กองชาง)

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา การ
ประชุม ตามโครงการตางๆและอื่นๆ เชน คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น
ของ พนักงานเทศบาล พนักงานจาง  สังกัดหนวยงานกอง
ชาง หรือบุคคลอื่นๆ ตามสิทธิ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่ม
เติม รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (320300) (3) (กองชาง) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตําบลโคกสูง ใหสามารถใชงานงานไดตามปกติ ซึ่งอยูในความ
ดูแลของหนวยงานกองชาง โดยเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและ
คาแรงงาน รวมทั้งเทศบาลดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินเองโดยจายเปนคาจางเหมาแรงงานของบุคคลภาย
นอก เชน เครื่องและระบบปรับอากาศ(แอร์) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องแสกน
เอกสาร(Scanner) รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ รถบรรทุก และ
อื่น 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 เข็มหมุด เทป พี วี ซีแบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข น้ํายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ก ผาสําลี แปรงลบ
กระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ์ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ขาตั้ง(กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้นตะแกรงวางเอกสาร น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน เครื่องตัดโพม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่พระบรมฉายาลักษณ์แผงปิด
ประกาศ กระดานดํา กระดานไวท์บอร์ด แผนป้ายชื่อสํานักงาน
หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจร หรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่, มานปรับ
แสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคํานวณ
เลข(Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง แผงกั้นหอง (Partition) กระเป๋า ฯลฯ  และอื่นฯ ที่ใชงาน
ในหนวยกองชาง   
ตั้งจายจากเงินรายได (330100) (1) (กองชาง)  
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตาง ๆ ไดแก ฟิวส์ 
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า ขาฟูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ เครื่องเสียง ฯลฯ และ
อื่นฯ ที่ใชงานในหนวยงานกองชาง
ตั้งจายจากเงินรายได (330200) (2) (กองชาง) 

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ๆ ไดแก ไมตาง ๆ น้ํามันทา
ไม 
ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก 
กระเบื้อง สังกะสี ตะปู คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว
าน เลื่อย 
กบไสไม เหล็กเสน เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง ทอ
น้ําและ
อุปกรณ์ประปา ทอตางๆ โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา ทอ
ระบายน้ํา หรือ 
ซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง ตะปู ลวด ไมอัด ฯลฯ และ อื่นๆ ตาม
ความจําเปน
ที่ใชงานในหนวยงานกองชาง
ตั้งจายจากเงินรายได (330600) (6) (กองชาง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ
 ไดแก แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก อานจัก
ยาน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองขางรถยนต์ หมอ
น้ํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อค
เกียร์ ล็อคคลัตซ์ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ และ อื่นๆ ตามความจําเปนที่ใชงานในหนวยงานกองชาง
ตั้งจายจากเงินรายได (330700) (7) (กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

  กระดาษเขียนโปรสเตอร์ พูกันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์ม
สไลด์ 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผนซีดี แผนดีวี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาว
เทียม ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิล์ม
ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสกลองถาย
รูป วารสาร หนังสือพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชา
สัมพันธ์ แผนประกาศตาง ๆ อุปกรณ์เครื่องเขียน ผาขาวเขียน
ป้าย โฟม ธง และ อื่นๆ ตามความจําเปน ของหนวยงานกองชาง
ตั้งจายจากเงินรายได (331100) (11) (กองชาง) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตาง ๆ ไดแก อุปกรณ์
บันทึก
ขอมูล(
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Digit
al Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล(Reel Magnetic Tape,Cassette Tape,cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผนกรองแสง กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์(Key Board) 
เมนบอร์ด(Main  Board) เมมโมรี่ชิป(Memory Chip) 
เชน Ram คัตชีทฟีดเตอร์(Cut Sheet Feeder) เมาส์(Mouse) 
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) 
เชน 
Ethernet Card,Lan Card ,Anti virus Card, Sound Card) 
เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD Rom) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน เครื่องอาน
ขอมูลแบบซีดีรอม (CD Rom) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์ที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ
 และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร์ ของหนวยงานกองชาง
ตั้งจายจากเงินรายได (331400) (14) (กองชาง) 
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งานไฟฟ้าถนน รวม 3,600,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,600,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,600,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนดงหวาน - ตายสวรรค์ 
หมูที่ 10 บานดงหวาน สถานที่กอสรางถนนดงหวาน - ตายสวรรค์ 
หมูที่ 10 บานดงหวาน จุดเริ่มตน  บริเวณบานนางยศ  โซเงิน  จุด
สิ้นสุด บริเวณบานนายสุรศักดิ์  มัณฑะ

จํานวน 300,000 บาท

  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนดงหวาน
 - ตายสวรรค์ หมูที่ 10 บานดงหวาน ผิวจราจรกวาง  4.00
  เมตร  ความหนา 0.15 เมตร  ความยาว  130.00  เมตร สถาน
ที่กอสรางถนนดงหวาน - ตายสวรรค์ หมูที่ 10 บานดงหวาน จุด
เริ่มตน บริเวณบานนางยศ โซเงิน จุดสิ้นสุด บริเวณบานนายสุ
รศักดิ์ มัณฑะ  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (421000) (10) (กองชาง)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้น
ฐาน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ลําดับที่ 7 หนาที่ 6)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนตายสวรรค์ - ดงหวาน 
 หมูที่  3  บานเม็กใหญ สถานที่กอสรางถนนตายสวรรค์-ดงหวาน  
หมูที่ 3 บานเม็กใหญ  จุดเริ่มตน ที่นายบัวจันทร์  ผิวนวล  จุดสิ้นสุด 
 ที่นายสีดา สาครเจริญ

จํานวน 300,000 บาท

  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนตาย
สวรรค์ - ดงหวาน หมูที่ 3 บานเม็กใหญ ผิวจราจรกวาง  4.00
  เมตร  ความหนา  0.15 เมตร  ความยาว  130.00 เมตร  สถาน
ที่กอสรางถนนตายสวรรค์-ดงหวาน หมูที่ 3 บานเม็กใหญ จุดเริ่ม
ตน ที่นายบัวจันทร์ ผิวนวล จุดสิ้นสุด ที่นายสีดา สาครเจริญ  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (421000) (10) (กองชาง)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้น
ฐาน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ลําดับที่ 2 หนาที่ 4)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทรัพย์เจริญ 2 หมูที่ 
11 บานคําผักกูด สถานที่กอสราง ถนนทรัพย์เจริญ 2  จุดเริ่มตน 
บานนายพรม  ขวัญเมือง จุดสิ้นสุดถนนรอบหมูบานคําผักกูด(ดาน
ทิศตะวันออก)

จํานวน 340,000 บาท

  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทรัพย์
เจริญ 2 หมูที่ 11 บานคําผักกูด ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร ความยาว 140.00 เมตร  สถานที่กอสราง ถนน
ทรัพย์เจริญ 2 จุดเริ่มตน บานนายพรม ขวัญเมือง จุดสิ้นสุดถนน
รอบหมูบานคําผักกูด(ดานทิศตะวันออก)  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (421000) (10) (กองชาง)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้น
ฐาน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ลําดับที่ 8 หนาที่ 6)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชารักษา 1 (หนอง
นกทา – หนองหิน) หมูที่ 8 บานหนองนกทา สถานที่กอสราง ถนน
ประชารักษา 1  จุดเริ่มตนบานนายสมพงษ์ ศรฤทธิ์ จุดสิ้นสุดบาน
นายโกศล ทิพโกมล

จํานวน 360,000 บาท

  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชา
รักษา 1 (หนองนกทา – หนองหิน) หมูที่ 8 บานหนองนกทา ผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร  ความหนา 0.15 เมตร  ความ
ยาว 150.00 เมตร สถานที่กอสราง ถนนประชารักษา 1 จุดเริ่ม
ตนบานนายสมพงษ์ ศรฤทธิ์ จุดสิ้นสุดบานนายโกศล ทิพโกมล  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (421000) (10) (กองชาง)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้น
ฐาน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ลําดับที่ 6 หนาที่ 5)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชารักษา 3 หมูที่ 
19 บานโคกสูง  สถานที่กอสราง ถนนประชารักษา 3  จุดเริ่มตนบาน
นายอวยชัย เปาวะนา จุดสิ้นสุดบริเวณบานนางอรุณ กู๊ดรัมย์

จํานวน 206,000 บาท

  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชา
รักษา 3 หมูที่ 19 บานโคกสูง  ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร  ความยาว 102.00 เมตร สถานที่กอสราง ถนน
ประชารักษา 3 จุดเริ่มตนบานนายอวยชัย เปาวะนา จุดสิ้นสุด
บริเวณบานนางอรุณ กู๊ดรัมย์
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (421000) (10) (กองชาง)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้น
ฐาน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ลําดับที่ 13 หนาที่ 8)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิศาลชาญชัย หมูที่ 2 
บานโคกสูง สถานที่กอสราง ถนนพิศาลชาญชัย  หมูที่ 2  จุดเริ่มตน
บานนางสวรรค์  ไชยหาญ  จุดสิ้นสุด บานนางเบญจวรรณ บุตรวงศ์

จํานวน 110,000 บาท

  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิศาลชาญ
ชัย หมูที่ 2 บานโคกสูง  ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ความ
หนา 0.15 เมตร  ความยาว  46.00  เมตร  สถานที่กอสราง ถนน
พิศาลชาญชัย หมูที่ 2 จุดเริ่มตนบานนางสวรรค์ ไชยหาญ จุดสิ้น
สุด บานนางเบญจวรรณ บุตรวงศ์  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (421000) (10) (กองชาง)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้น
ฐาน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ลําดับที่ 1 หนาที่ 4)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเพลินใจ  หมูที่  5  
บานตายสวรรค์  สถานที่กอสราง ถนนเพลินใจ  หมูที่  5  บานตาย
สวรรค์  จุดเริ่มตนที่บานนางอรอุมา  พันธ์โคตร  จุดสิ้นสุดที่นางวิชุ
ดา  นันทะจันทร์

จํานวน 210,000 บาท

  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเพลิน
ใจ หมูที่ 5 บานตายสวรรค์ ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ความ
หนา  0.15 เมตร  ความยาว  88.00  เมตร  สถานที่กอ
สราง ถนนเพลินใจ หมูที่ 5 บานตายสวรรค์ จุดเริ่มตนที่บานนาง
อรอุมา พันธ์โคตร จุดสิ้นสุดที่นางวิชุดา นันทะจันทร์   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (421000) (10) (กองชาง)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้น
ฐาน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ลําดับที่ 4 หนาที่ 5)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโพธิ์ชัย  หมูที่  6  
บานดงเรือง สถานที่กอสรางถนนโพธิ์ชัย  หมูที่  6 บานดงเรือง  จุด
เริ่มตนบานนายสมัย  ชัยอุบล  จุดสิ้นสุด  ที่นายธันวา ขยันพูด

จํานวน 300,000 บาท

  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโพธิ์ชัย หมู
ที่ 6 บานดงเรือง ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ความหนา  0.15
 เมตร  ความยาว 130.00  เมตร  สถานที่กอสรางถนนโพธิ์ชัย หมู
ที่ 6 บานดงเรือง จุดเริ่มตนบานนายสมัย ชัยอุบล จุดสิ้นสุด ที่นาย
ธันวา ขยันพูด  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (421000) (10) (กองชาง)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้น
ฐาน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ลําดับที่ 5 หนาที่ 5)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมูบานหนอง
ตาใกล หมูที่ 16 บานหนองตาใกล  สถานที่กอสราง  ถนนภายในหมู
บานหนองตาใกล หมูที่ 16 บานหนองตาใกล  จุดเริ่มตนที่บานนาย
สิงห์  พรมโคตร จุดสิ้นสุดที่บานนายสิงห์  พรมโคตร

จํานวน 51,000 บาท

  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู
บานหนองตาใกล หมูที่ 16 บานหนองตาใกล  ผิวจราจร
กวาง  3.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 28.00
 เมตร สถานที่กอสราง ถนนภายในหมูบานหนองตาใกล หมูที่ 16
 บานหนองตาใกล จุดเริ่มตนที่บานนายสิงห์ พรมโคตร จุดสิ้นสุด
ที่บานนายสิงห์ พรมโคตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (421000) (10) (กองชาง)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้น
ฐาน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ลําดับที่ 12 หนาที่ 7)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสันติ หมูที่ 16 บาน
หนองตาใกล สถานที่กอสราง ถนนสันติ หมูที่ 16 บานหนองตาใกล  
จุดเริ่มตนบานนางสม กลาหาญ   จุดสิ้นสุด ลําหวยเกเด

จํานวน 33,000 บาท

  เพื่อจายเปนคากอกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสันติ หมู
ที่ 16 บานหนองตาใกล  ผิวจราจรกวาง  3.00  เมตร ความ
หนา  0.15  เมตร  ความยาว 19.00 เมตร สถานที่กอสราง ถนน
สันติ หมูที่ 16 บานหนองตาใกล จุดเริ่มตนบานนางสม กลา
หาญ จุดสิ้นสุด ลําหวยเกเด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (421000) (10) (กองชาง)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้น
ฐาน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ลําดับที่ 10 หนาที่ 7) 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายปาชาหนองตา
ใกล(วัดปาสามัคคีวิสุทธิคุณ)  หมูที่ 4  บานหนองตาใกล สถานที่กอ
สราง ทางเขาปาชาหนองตาใกล(วัดปาสามัคคีวิสุทธิคุณ)  หมูที่ 4 
บานหนองตาใกล  จุดเริ่มตนจากถนนสายหนองตาใกล – หนองหาน 
จุดสิ้นสุด วัดปาสามัคคีวิสุทธิคุณ

จํานวน 300,000 บาท

  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายปาชา
หนองตาใกล(วัดปาสามัคคีวิสุทธิคุณ) หมูที่ 4 บานหนองตา
ใกล  ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร. หนา 0.15 เมตร ความยาว 130
 เมตร  สถานที่กอสราง ทางเขาปาชาหนองตาใกล(วัดปาสามัคคีวิ
สุทธิคุณ) หมูที่ 4 บานหนองตาใกล จุดเริ่มตนจากถนนสายหนอง
ตาใกล – หนองหาน จุดสิ้นสุด วัดปาสามัคคีวิสุทธิคุณ  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (421000) (10) (กองชาง)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้น
ฐาน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ลําดับที่ 3 หนาที่ 4)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแยกทางหลวง
แผนดินหมายเลข 22 - บานหนองเม็ก หมูที่ 15 (ถนนขางธานี
รีสอร์ท) สถานที่กอสราง ถนนขางธานีรีสอร์ท หมูที่ 15 บานหนอง
เม็ก (บริเวณธานีรีสอร์ท ชวง กม.0+200 ม. - กม.0+300 ม.)

จํานวน 245,000 บาท

  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแยก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 22 - บานหนองเม็ก หมูที่ 15 (ถนน
ขางธานีรีสอร์ท) ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร ความหนา  0.15
 เมตร  ความยาว 100.00 เมตร  สถานที่กอสราง ถนนขางธานี
รีสอร์ท หมูที่ 15 บานหนองเม็ก (บริเวณธานีรีสอร์ท ชวง กม
.0+200 ม. - กม.0+300 ม.)  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (421000) (10) (กองชาง)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้น
ฐาน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ลําดับที่ 9 หนาที่ 6)
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โครงการกอสรางถนนลูกรังบานหนองตาใกล  หมูที่ 4 สถานที่กอ
สราง ถนนสายหนองตาใกล – วัดปาสามัคคีวิสุทธิคุณ จุดเริ่มตน 
บริเวณที่นานายนิยม  ตอนเหนือ  จุดสิ้นสุด บริเวณทิศตะวันตกวัด
ปาสามัคคีวิสุทธิคุณ

จํานวน 156,000 บาท

  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลูกรังบานหนองตาใกล หมูที่ 4  ผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย  0.20 เมตร ความยาว 1,000
 เมตร สถานที่กอสราง ถนนสายหนองตาใกล – วัดปาสามัคคีวิ
สุทธิคุณ จุดเริ่มตน บริเวณที่นานายนิยม ตอนเหนือ จุดสิ้น
สุด บริเวณทิศตะวันตกวัดปาสามัคคีวิสุทธิคุณ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (421000) (10) (กองชาง)
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้น
ฐาน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ลําดับที่ 14 หนาที่ 8) 

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  13:26:14 หนา : 75/90



โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกสูง-โสก
หมู หมูที่ 2 บานโคกสูง 
  ชวงที่ 1 สถานที่กอสราง ดานทิศตะวันออกถนนโคกสูง - โสกหมู 
จุดเริ่มตน จากรองระบายน้ําเดิม จุดสิ้นสุดทางหลวงแผนดินหมาย
เลข 22
  ชวงที่ 2 สถานที่กอสราง ดานทิศตะวันตกถนนโคกสูง - โสกหมู จุด
เริ่มตน บานนางสายันต์ วรยศ จุดสิ้นสุด บานนายภูเงิน ไชยหาญ

จํานวน 310,000 บาท

  เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
โคกสูง-โสกหมู หมูที่ 2 บานโคกสูง  ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 0.30
 เมตร ความลึก 0.70 เมตร ความยาว 13 เมตร พรอมวาง
ทอ คสล. ? - 0.60x1.00 ม. จํานวน 13 ทอน และบอพัก คสล
. ขนาดกวาง 0.80 เมตร ความลึก 1.00 เมตร จํานวน 1 บอ ชวง
ที่ 2 ขนาดกวาง 0.30 เมตร ความลึก 0.70 เมตร ความยาว 68
 เมตร พรอมวางบอพัก คสล. ขนาดกวาง 0.80 เมตร ความ
ลึก 1.00 เมตร จํานวน 2 บอ  ความยาวรวม 97 เมตร ชวงที่ 1
 สถานที่กอสราง ดานทิศตะวันออกถนนโคกสูง - โสกหมู จุดเริ่ม
ตน จากรองระบายน้ําเดิม จุดสิ้นสุดทางหลวงแผนดินหมาย
เลข 22 ชวงที่ 2 สถานที่กอสราง ดานทิศตะวันตกถนนโคก
สูง - โสกหมู จุดเริ่มตน บานนางสายันต์ วรยศ จุดสิ้นสุด บานนาย
ภูเงิน ไชยหาญ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (421000) (10) (กองชาง)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้น
ฐาน/แผนงานเคหะและชุมชน  ลําดับที่ 1 หนาที่ 10)
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองลาด - ที่สาธารณะประโยชน์
โคกจิกหนา หมูที่ 9 บานหนองลาด สถานที่กอสราง ถนนสายหนอง
ลาด – ที่สาธารณะประโยชน์โคกจิกหนา จุดเริ่มตน ที่นานายสมร 
ศรีสังกา  จุดสิ้นสุด ที่สาธารณะประโยชน์โคกจิกหนา

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองลาด - ที่สาธารณะ
ประโยชน์โคกจิกหนา หมูที่ 9 บานหนองลาด  ผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย  0.20 เมตร ความยาว 1,350.00
 เมตร  สถานที่กอสราง ถนนสายหนองลาด – ที่สาธารณะ
ประโยชน์โคกจิกหนา จุดเริ่มตน ที่นานายสมร ศรีสังกา จุดสิ้น
สุด ที่สาธารณะประโยชน์โคกจิกหนา 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (421000) (10) (กองชาง)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้น
ฐาน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ลําดับที่ 15 หนาที่ 8)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองแสนสี-ทุงบอ หมูที่ 15 บาน
หนองเม็ก สถานที่กอสราง  ถนนสายหนองแสนสี-ทุงบอ หมูที่ 15 
บานหนองเม็ก จุดเริ่มตน หนองแสนสี จุดสิ้นสุด ทุงบอ(บริเวณที่นา
นางประยวน 
ชุมมา)

จํานวน 141,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองแสนสี-ทุงบอ หมู
ที่ 15 บานหนองเม็ก  ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร หนา
เฉลี่ย  0.20 เมตร ความยาว 1,300.00 เมตร  สถานที่กอ
สราง ถนนสายหนองแสนสี-ทุงบอ หมูที่ 15 บานหนองเม็ก จุดเริ่ม
ตน หนองแสนสี จุดสิ้นสุด ทุงบอ(บริเวณที่นานางประยวน ชุม
มา) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้น
ฐาน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ลําดับที่ 16 หนาที่ 9)
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โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมูบานหนอง
ตาใกล หมูที่ 16 บานหนองตาใกล สถานที่กอสราง  ถนนภายในหมู
บานหนองตาใกล หมูที่ 16 บานหนองตาใกล  จุดเริ่มตนที่บานนาย
สิงห์  พรมโคตร จุดสิ้นสุด บานนายสิงห์  พรมโคตร

จํานวน 88,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู
บานหนองตาใกล หมูที่ 16 บานหนองตาใกล  ผิวจราจร
กวาง  4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ความยาว 50.00
 เมตร  สถานที่กอสราง ถนนภายในหมูบานหนองตาใกล หมูที่ 16
 บานหนองตาใกล จุดเริ่มตน บานนายสิงห์ พรมโคตร จุดสิ้น
สุด บานนายสิงห์ พรมโคตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (421000) (10) (กองชาง)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้น
ฐาน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ลําดับที่ 11 หนาที่ 7)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 660,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 660,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท

  เพื่อจายเปนคากําจัดขยะมูลฝอย หรือคาเชาพื้นที่ในการกําจัด
ขนะมูลฝอย อื่น ๆ ตามอํานาจหนาที่ ของเทศบาลตําบลโคกสูง 
ตั้งจายจากเงินรายได (320100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล) 

คากําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเปนคากําจัดสิ่งปฏิกูล หรือ อื่น ๆ ตามอํานาจหนาที่ 
ของเทศบาลตําบลโคกสูง 
ตั้งจายจากเงินรายได (320100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล) 
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คาจางเหมาบริการ จํานวน 420,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย และ
สิ่งปฏิกูล อื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลโคกสูง
ตั้งจายจากเงินรายได (320100) (1) (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบล
โคกสูง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการขับเคลื่อนการดําเนิน
การกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลโคกสูง และอื่นๆ ตามวัตถุ
ประสงค์ของโครงการ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563  รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการพัฒนาแหลงน้ํา ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับที่ 1
 หนาที่ 150)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 85,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนํากลุมสตรี เทศบาลตําบลโคก
สูง

จํานวน 25,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพแกนนํากลุมสตรี เทศบาลตําบลโคกสูง และอื่นๆ ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินรายได (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่
ดี/แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  ลําดับที่ 1 หนาที่ 22)

โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง และอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินรายได (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่
ดี/แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  ลําดับที่ 2 หนาที่ 22)
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โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนประจําตําบล 
เทศบาลตําบลโคกสูง

จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนศูนย์เรียน
รูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนประจําตําบล เทศบาลตําบลโคกสูง และ
อื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินรายได (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี/แผนงานสราง
ความเขมแข็งของชุมชน  ลําดับที่ 5 หนาที่ 153)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 310,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนตําบลหนองเม็ก จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬากลุม
โรงเรียนตําบลหนองเม็ก และอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการ
ศึกษาและกีฬา การฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผน
งานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ลําดับที่ 3
 หนาที่ 19)  
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โครงการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬากลุม
โรงเรียนทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี และอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ลําดับที่ 2 หนาที่ 135)   

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนภายในโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนภายในโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง และอื่นๆ ตามวัตถุ
ประสงค์ของโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ลําดับที่ 4 หนาที่ 135)   

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  13:26:14 หนา : 82/90



โครงการแขงขันกีฬาประชาชน เทศบาลตําบลโคกสูง จํานวน 100,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา
ประชาชน เทศบาลตําบลโคกสูง และอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินรายได (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ลําดับที่ 3 หนาที่ 135)   

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

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬาตาง ๆ ไดแก หวงยาง ลูก
ฟุตบอล ลูกปิงปอง ไมตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ไมแบตมินตัน ลูกแบ
ตมินตัน ไมเทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสอง
มือ ตะกรอ ตะกราหวายแชร์บอล ตาขายกีฬา เชน ตาขาย
ตะกรอ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุมน้ําหนัก เสาตาขาย
กีฬา เชน เสาตาขายวอลเลย์บอล หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก เปตอง
 ฯลฯ และอื่นๆ ใหแก ศูนย์กีฬาหมูบาน ศูนย์กีฬาเทศบาลตําบล
โคกสูง โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง (ร.ร.ถายโอนฯ ในสังกัด) และ
อื่นๆ ตามวัตถุประสงค์
เทศบาลตําบลโคกสูง
ตั้งจายจากเงินรายได (331300) (13) (สํานักปลัดเทศบาล)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 148,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 8,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 8,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ และรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ จํานวน 8,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์ และรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ  และอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (320300) (3) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและกีฬา การ
ฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ลําดับที่ 1 หนาที่ 135)   
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งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเพณี แหลงโบราณคดีมรดกโลกบานเชียง ประจําปีงบประมาณ 
2564

จํานวน 120,000 บาท

  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี แหลงโบราณคดีมรดกโลกบาน
เชียง ประจําปีงบประมาณ 2564  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (610200) (2) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการ
ศึกษาและกีฬา การฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผน
งานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ลําดับที่ 1
 หนาที่ 19)   

อุดหนุนโครงการสนับสนุนขบวนแหในงานประเพณีประจําปีทุงศรี
เมือง ประจําปี 2563

จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนขบวนแหในงาน
ประเพณีประจําปีทุงศรีเมือง ประจําปี 2563  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (610200) (2) (สํานักปลัดเทศบาล)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการสงเสริมการ
ศึกษาและกีฬา การฟ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/แผน
งานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ลําดับที่ 2
 หนาที่ 19)   
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,392,862 บาท
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งบกลาง รวม 10,392,862 บาท
งบกลาง รวม 10,392,862 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 227,900 บาท

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จาง       จํานวน  165,700  บาท
  เพื่อจายใหแก กองทุนประกันสังคม โดยตั้งจาย ในอัตรารอย
ละ 5 (เทศบาลตําบลโคกสูงจายสมทบ รอยละ 5) ของยอดเงินคา
จาง และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจางเทศบาล
ตําบลโคกสูงจํานวน 19 อัตรา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563  และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
  รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินรายได (110300) (3) (รายจายงบกลาง)

 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางโรงเรียนถาย
โอน ฯ ในสังกัด  จํานวน   14,600  บาท
         เพื่อจายเปนเงินประกันสังคมของพนักงานจาง (โรงเรียน
ถายโอน ฯ ในสังกัด) ใหแก กองทุนประกันสังคม โดย สถ.จัดสรร
ใหในสวนของลูกจาง 5% อปท. สมทบ 5%  จํานวน 2 อัตรา โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0809.4/ว 1557  ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (110300) (3) (รายจายงบกลาง)

 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด ฯ   จํานวน   47,600  บาท
         เพื่อจายเปนเงินประกันสังคมของพนักงานจาง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด ฯ ใหแก โดยตั้งจายในอัตรา 5% (เทศบาลตําบล
โคกสูงจายสมทบ รอยละ 5) จํานวน 6 อัตรา โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว1236
  ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560  และพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2533 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (110300) (3) (รายจายงบกลาง)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 12,000 บาท

  เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน สมทบเขากองทุนเงิน
ทดแทนเปนรายปี ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้ง
ปีโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172  ลงวันที่ 24  ธันวาคม 2551 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินรายได (110300) (3) (รายจายงบกลาง)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,473,600 บาท

  เพื่อสนับสนุนการจายสนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดให
แกผูสูงอายุ(เบี้ยยังชีพ) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (110700) (7) (รายจายงบกลาง)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการสง
เสริมคุณภาพชีวิต/แผนงานงบกลาง  ลําดับที่ 1 หนาที่ 123)   
  

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,718,400 บาท

  เพื่อสนับสนุนการจายสนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดให
แกผูพิการ หรือทุพพลภาพ(เบี้ยยังชีพ) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (110800) (8) (รายจายงบกลาง)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานสาธารณสุขขั้นพื้น
ฐาน และการสงเสริมคุณภาพชีวิต/แผนงานงบกลาง  ลําดับที่ 1
 หนาที่ 14)   
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เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท

  เพื่อสนับสนุนการจายสําหรับสงคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส์โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมถึง
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (110900) (9) (รายจายงบกลาง)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการสง
เสริมคุณภาพชีวิต/แผนงานงบกลาง  ลําดับที่ 3 หนาที่ 123)   

สํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

  เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชนเปนสวน
รวม เชน วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย หรือ อื่นๆ และ ในกรณีไดตั้ง
งบประมาณไวแลว แตงบประมาณไมพอจาย โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (111000) (10) (รายจายงบกลาง)

รายจายตามขอผูกพัน

เงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 36,926 บาท

  เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย
ตามขอบังคับ ส.ท.ท. พ.ศ. 2541 ขอ 16 โดยตั้งจายในอัตรารอย
ละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงในปีที่ลวงมา โดยพิจารณา
จากรายรับจริงประจําปีงบประมาณที่ผานมาไมรวมเงินกู เชน จาย
ขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ไมเกินเจ็ดแสนหา
หมื่นบาท (ปี 2563 รายรับจริงไมรวมเงินอุด
หนุน  22,111,130 x 0.00167 = 36,925.58  และถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ที่ ส.ท.ท. 562/2555  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2556
ตั้งจายจากเงินรายได (111100) (11) (รายจายงบกลาง)
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เงินสมทบกองทุน สปสช. จํานวน 180,000 บาท

  เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชา
ติ สปสช. ในการดําเนินงานบริหารจัดการกองทุนหลักประสุขภาพ
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่(กองทุนสุขภาพชุมชน) ในนามชื่อ
บัญชี กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลเทศบาลตําบลโคกสูง โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด  ที่ มท 0891.3/ว2199  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท 0891.3
/ว1514  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (111100) (11) (รายจายงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 442,000 บาท

  เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการการสวนทอง
ถิ่น (ก.บ.ท.) โดยตั้งจายในอัตรารอยละ 2 ของประมาณการราย
รับตามงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 โดยไมรวมราย
ไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท (ประมาณการราย
รับ ปี 2563 (22,100,000 x 2)/100 = 442,000) โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมถึงระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ 
ตั้งจายจากเงินรายได (120100) (13) (รายจายงบกลาง)

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) จํานวน 42,036 บาท

  เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ(กบข.) ใหแก 
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ(กบข.)ครูถายโอนฯ โรงเรียน
เทศบาล 1 โคกสูง (โรงเรียนถายโอน ฯ ในสังกัด) ในอัตรา 8%
  สถ.จัดสรรใหในสวนของ อปท. 5 % และขาราชการครู 3%
  จํานวน  2  อัตรา ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน และครู 1
 คน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว21 ลงวันที่ 21
  กรกฎาคม 2559
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (120600) (18) (รายจายงบกลาง)
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