
องคการบริหารสวนตําบลคอนสวรรค
เขต/อําเภอ คอนสวรรค    จังหวัดชัยภูมิ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  ซอย-  ถนนคอนสวรรค-ศรีสําราญ  แขวง/ตําบล คอนสวรรค
  เขต/อําเภอ คอนสวรรค  จังหวัดชัยภูมิ  36140

พื้นที่ 49.54 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 6,264 คน
ชาย 3,124 คน

หญิง 3,140 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค
อําเภอคอนสวรรค  จังหวัดชัยภูมิ



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคอนสวรรค

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลคอนสวรรค จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลคอนสวรรคอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู
บริหารองคการบริหารสวนตําบลคอนสวรรคจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 35,939,088.48 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 12,525,300.79 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,836,854.16 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ รวม 
33,240.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 33,138,034.62 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 41,851.88 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 230,816.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 202,942.90 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 230.01 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,557,225.39 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 19,104,968.44 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 196,104.60 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 25,618,630.76 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 11,721,362.40 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,249,280.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,996,068.36 บาท

งบลงทุน จํานวน 455,700.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,196,220.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 80,235.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 2,165,200.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลคอนสวรรค
อ.คอนสวรรค  จ.ชัยภูมิ

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 262,923.45 200,000.00 142,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

223,571.60 272,800.00 246,100.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 112,553.94 104,000.00 100,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,200.84 4,200.00 3,000.00

หมวดรายได้จากทุน 2,500.00 0.00 2,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 604,749.83 581,000.00 493,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 18,330,171.91 17,380,600.00 18,284,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18,330,171.91 17,380,600.00 18,284,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,321,870.18 20,814,800.00 21,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

21,321,870.18 20,814,800.00 21,000,000.00

รวม 40,256,791.92 38,776,400.00 39,777,100.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 12,432,143.30 14,612,380.00 16,882,464.00

งบบุคลากร 10,920,600.00 13,245,078.00 13,270,336.00

งบดําเนินงาน 4,198,091.99 6,831,342.00 6,395,500.00

งบลงทุน 3,320,900.00 2,452,600.00 1,763,800.00

งบเงินอุดหนุน 1,994,047.04 1,635,000.00 1,465,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 32,865,782.33 38,776,400.00 39,777,100.00

รวม 32,865,782.33 38,776,400.00 39,777,100.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค

อําเภอคอนสวรรค  จังหวัดชัยภูมิ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค

อ.คอนสวรรค  จ.ชัยภูมิ

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,479,208

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 884,680

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,385,828

แผนงานสาธารณสุข 714,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 625,040

แผนงานเคหะและชุมชน 4,764,880

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 295,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 500,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 246,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 16,882,464

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 39,777,100



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 4,667,462 526,488 2,125,558 7,319,508
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,577,520 0 0 2,577,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,089,942 526,488 2,125,558 4,741,988

งบดําเนินงาน 1,498,800 50,000 541,000 2,089,800
    ค่าตอบแทน 99,800 30,000 176,000 305,800

    ค่าใช้สอย 687,000 20,000 240,000 947,000

    ค่าวัสดุ 407,000 0 120,000 527,000

    ค่าสาธารณูปโภค 305,000 0 5,000 310,000

งบลงทุน 27,400 4,300 8,200 39,900
    ค่าครุภัณฑ์ 27,400 4,300 8,200 39,900

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000

                              รวม 6,223,662 580,788 2,674,758 9,479,208

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์

อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 1/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 526,680 0 526,680
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 526,680 0 526,680

งบดําเนินงาน 168,000 190,000 358,000
    ค่าตอบแทน 50,000 60,000 110,000

    ค่าใช้สอย 118,000 80,000 198,000

    ค่าวัสดุ 0 50,000 50,000

                              รวม 694,680 190,000 884,680

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์

อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 2/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 914,988 1,669,140 2,584,128
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 914,988 1,669,140 2,584,128

งบดําเนินงาน 267,000 1,411,900 1,678,900
    ค่าตอบแทน 7,000 27,000 34,000

    ค่าใช้สอย 170,000 804,000 974,000

    ค่าวัสดุ 90,000 540,900 630,900

    ค่าสาธารณูปโภค 0 40,000 40,000

งบลงทุน 62,800 5,000 67,800
    ค่าครุภัณฑ์ 62,800 5,000 67,800

งบเงินอุดหนุน 0 1,055,000 1,055,000
    เงินอุดหนุน 0 1,055,000 1,055,000

                              รวม 1,244,788 4,141,040 5,385,828

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์

อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 3/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบดําเนินงาน 514,000 514,000
    ค่าตอบแทน 144,000 144,000

    ค่าใช้สอย 270,000 270,000

    ค่าวัสดุ 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 200,000 200,000
    เงินอุดหนุน 200,000 200,000

                              รวม 714,000 714,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์

อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 4/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 568,240 568,240
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 568,240 568,240

งบดําเนินงาน 56,800 56,800
    ค่าตอบแทน 56,800 56,800

                              รวม 625,040 625,040

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์

อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,770,000 170,700 151,080 2,091,780
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,770,000 170,700 151,080 2,091,780

งบดําเนินงาน 302,000 234,000 416,000 952,000
    ค่าตอบแทน 72,000 4,000 4,000 80,000

    ค่าใช้สอย 90,000 100,000 352,000 542,000

    ค่าวัสดุ 90,000 130,000 60,000 280,000

    ค่าสาธารณูปโภค 50,000 0 0 50,000

งบลงทุน 1,656,100 0 0 1,656,100
    ค่าครุภัณฑ์ 3,200 0 0 3,200

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,652,900 0 0 1,652,900

งบเงินอุดหนุน 0 65,000 0 65,000
    เงินอุดหนุน 0 65,000 0 65,000

                              รวม 3,728,100 469,700 567,080 4,764,880

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์

อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 280,000 280,000
    ค่าใช้สอย 280,000 280,000

งบเงินอุดหนุน 15,000 15,000
    เงินอุดหนุน 15,000 15,000

                              รวม 295,000 295,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์

อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 7/9



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 80,000 240,000 80,000 400,000
    ค่าใช้สอย 80,000 240,000 80,000 400,000

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 70,000 100,000
    เงินอุดหนุน 0 30,000 70,000 100,000

                              รวม 80,000 270,000 150,000 500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์

อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบบุคลากร 180,000 0 180,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 180,000 0 180,000

งบดําเนินงาน 16,000 50,000 66,000
    ค่าตอบแทน 4,000 0 4,000

    ค่าใช้สอย 12,000 50,000 62,000

                              รวม 196,000 50,000 246,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 16,882,464 16,882,464
    งบกลาง 16,882,464 16,882,464

                              รวม 16,882,464 16,882,464

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์

อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,479,208

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 884,680

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,385,828

แผนงานสาธารณสุข 714,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 625,040

แผนงานเคหะและชุมชน 4,764,880

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 295,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 500,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 246,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 16,882,464

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 39,777,100

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติ มาตรา  จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของ...............................................

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 39,777,100 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 39,777,100 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค
อ.คอนสวรรค  จ.ชัยภูมิ



รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้...............................................ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้...............................................มีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหนง ...............................................

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหนง ...............................................



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลคอนสวรรค
อําเภอ คอนสวรรค  จังหวัดชัยภูมิ

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 58,521.00 88,633.00 143,614.00 90,000.00 -97.78 % 2,000.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 124,824.48 78,834.18 82,199.45 79,000.00 -97.47 % 2,000.00
     ภาษีป้าย 25,503.00 30,643.00 37,110.00 31,000.00 22.58 % 38,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 208,848.48 198,110.18 262,923.45 200,000.00 142,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 1,930.30 1,678.10 2,000.00 -20.00 % 1,600.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 194,340.00 18,000.00 198,040.00 198,000.00 11.11 % 220,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 740.00 0.00 710.00 0.00 100.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 197,440.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 405.00 5,164.00 500.00 900.00 % 5,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 49,183.00 4,279.50 49,200.00 -89.84 % 5,000.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย 0.00 680.00 0.00 700.00 -100.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

14,440.00 10,900.00 11,300.00 20,000.00 -40.00 % 12,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 2,396.00 0.00 2,400.00 -16.67 % 2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 209,520.00 280,934.30 223,571.60 272,800.00 246,100.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 101,695.94 102,338.87 112,553.94 104,000.00 -3.85 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 101,695.94 102,338.87 112,553.94 104,000.00 100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 45,000.00 3,800.00 1,900.00 4,000.00 -50.00 % 2,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 68,700.10 0.00 1,300.84 200.00 400.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 113,700.10 3,800.00 3,200.84 4,200.00 3,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 200.00 2,500.00 0.00 100.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 200.00 2,500.00 0.00 2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 254,620.65 944,200.02 311,767.76 950,000.00 -66.32 % 320,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,258,848.87 7,399,044.22 10,023,375.62 7,400,000.00 35.14 % 10,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,567,496.84 2,578,444.82 2,213,242.48 2,580,000.00 -14.73 % 2,200,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 50,354.58 67,302.19 93,541.66 68,000.00 38.24 % 94,000.00
     ภาษีสุรา 1,330,536.85 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,006,605.91 5,035,838.20 5,019,856.47 5,100,000.00 -1.96 % 5,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 37,878.07 41,017.07 53,176.47 42,000.00 30.95 % 55,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 40,980.44 39,327.65 34,527.25 40,000.00 -12.50 % 35,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

654,247.00 1,104,883.00 580,616.00 1,200,000.00 -51.67 % 580,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล 0.00 520.00 10.00 600.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 58.20 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,201,569.21 17,210,577.17 18,330,171.91 17,380,600.00 18,284,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

18,184,285.00 19,925,303.36 21,321,870.18 20,814,800.00 0.89 % 21,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,184,285.00 19,925,303.36 21,321,870.18 20,814,800.00 21,000,000.00
รวมทุกหมวด 35,019,618.73 37,721,263.88 40,256,791.92 38,776,400.00 39,777,100.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลคอนสวรรค

อ.คอนสวรรค  จ.ชัยภูมิ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 39,777,100   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 142,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 100,000 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 2,000 บาท

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 2,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 38,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 246,100 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,600 บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 220,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 12,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 100,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 3,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 2,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 2,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 2,000 บาท
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,284,000 บาท
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 320,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,000,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,200,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 94,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,000,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 55,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 35,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 580,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 21,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 21,000,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 497,416 514,080 513,052 514,080 0 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 40,808 42,120 34,452 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 40,808 42,120 48,492 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

86,400 85,928 79,200 86,400 0 % 86,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

2,497,696 2,353,920 2,045,265 1,862,800 1.61 % 1,892,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,163,128 3,038,168 2,720,461 2,547,520 2,577,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,049,320 1,759,190 2,127,914 1,160,294 27.8 % 1,482,902

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 84,000 70,000 85,990 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 126,000 101,500 126,000 99,000 27.27 % 126,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลคอนสวรรค
อําเภอคอนสวรรค    จังหวัดชัยภูมิ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 799,080 671,865 913,040 561,240 -18.42 % 457,840

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 113,610 62,530 79,360 52,696 -55.97 % 23,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,172,010 2,665,085 3,332,304 1,873,230 2,089,942
รวมงบบุคลากร 6,335,138 5,703,253 6,052,765 4,420,750 4,667,462

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 77,280 20,000 -50 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 33,500 50,000 44 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 15,270 23,500 8,700 30,000 -57.33 % 12,800

รวมค่าตอบแทน 15,270 23,500 122,480 105,000 99,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 60,522 52,917 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 107,524 0 0 % 0

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 80,000 -100 % 0

คาเชาพื้นที่สําหรับจัดทําเว็ปไซต 
(Website)

0 0 0 5,327 87.72 % 10,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ 0 0 0 147,000 2.04 % 150,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 22,910 0 2,250 10,000 50 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาของขวัญ ชอดอกไม้ พวงมาลา ฯลฯ 0 0 1,000 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 40,000 -25 % 30,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 139,287 88,884 113,118 0 0 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้ง ฯลฯ 0 0 0 200,000 0 % 200,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

0 0 0 5,000 40 % 7,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการการขับเคลื่อนภารกิจศูนยยุติธรรม
ชุมชน (ศยช.)

0 0 0 10,000 200 % 30,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดี     
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า
อยูหัว

0 0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นาง เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (วันแมแหง
ชาติ)

0 0 0 20,000 -50 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

0 0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพิธีบรม
ราชาภิเษก ร.10

0 0 24,969 0 0 % 0

โครงการตามนโยบายหนวย
งานราชการ,รัฐบาล,กระทรวงมหาดไทย 
และอื่นๆ

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน "อุนไอ
รัก คลายความหนาวสายน้ําแหงรัตนโกสิน 

0 0 38,600 0 0 % 0

โครงการพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจําปี
งบประมาณ 2563

0 0 0 165,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการในการปฏิบัติงาน

0 0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการพัฒนาองคกร (OD) ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
และผู้สังเกตการณ

0 0 0 30,000 233.33 % 100,000

โครงการเลือกตั้งท้องถิ่นเชิงสมานฉันท 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการวัดประชาสร้างสุข สร้างสัปปายะ 
ด้วยวิถี 5 ส.

0 0 0 9,727 2.81 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการวันท้องถิ่นไทย 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร
ของ อบต.และผู้นําฯ

12,000 185,960 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 169,557.41 156,172.63 89,370 134,000 -62.69 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 404,276.41 483,933.63 376,831 956,054 687,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 96,785 140,614 106,178 160,273 24.79 % 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,720 0 4,345 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 13,158 19,027 7,939 29,673 -32.6 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 14,422 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 72,270 120,197 165,176.45 100,000 -20 % 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 9,201 0 0 3,000 -33.33 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร 40,460 89,680 74,375 100,000 -20 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 237,594 369,518 372,435.45 417,946 407,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 198,821.88 150,467.89 200,042.67 260,000 -23.08 % 200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,012.64 8,887.76 11,459.38 15,000 0 % 15,000

คาบริการโทรศัพท 6,118.26 4,283.21 4,339.39 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบริการไปรษณีย 2,791 1,477 633 4,000 -100 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 74,100.46 70,792.27 66,026.43 93,000 -13.98 % 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 291,844.24 235,908.13 282,500.87 382,000 305,000
รวมงบดําเนินงาน 948,984.65 1,112,859.76 1,154,247.32 1,861,000 1,498,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางานนักบริหารท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 6,000

เก้าอี้ทํางานหลังสูง ขาเหล็ก  เบาะ 2ชั้น มี
โช๊ค

0 0 0 11,600 -100 % 0

คาเก้าอี้โต๊ะทํางาน  ขนาด 4 ฟุต 0 0 0 0 100 % 5,000

คาเก้าอี้ทํางาน 0 9,000 0 0 0 % 0

คาเก้าอี้ทํางาน จํานวน    10  ตัว ๆ ละ  
1,800  บาท

18,000 0 0 0 0 % 0

คาเก้าอี้นวมโครงเหล็ก 50 ตัวๆละ 450 
บาท

22,500 0 0 0 0 % 0

คาเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 6,400

คาเครื่องคอมพิวเตอร 0 0 17,000 0 0 % 0

คาเครื่องคอมพิวเตอร  0 17,000 0 0 0 % 0

คาเครื่องปริ้นเตอรประจําสํานักงาน จํานวน 
4 เครื่องละ ๆ 3,950 บาท

0 0 15,800 0 0 % 0

วันที่พิมพ : 1/9/2563  15:09:38 หน้า : 6/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล (ก๊อปปี) 0 130,000 0 0 0 % 0

คาตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน (เปิด-ปิด) 0 19,000 0 0 0 % 0

คาตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน (เปิด-ปิด)  0 0 22,000 0 0 % 0

คาตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน
เลื่อน(เปิด-ปิด)4หลังๆละ 4,000 บาท

15,200 0 0 0 0 % 0

คาโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน   1  ตัว 
ๆ ละ  5,500  บาท   

5,500 0 0 0 0 % 0

คาโต๊ะอเนกประสงคหน้ากว้าง(ขาพับได้)11 
ตัวๆละ2,500  บาท

22,000 0 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน ขนาด 180 x 80 x 75 cm 0 0 0 11,800 -100 % 0

โต๊ะทํางานนักบริหารท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต 0 0 0 14,700 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 0 22,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 83,200 175,000 54,800 60,100 27,400
รวมงบลงทุน 83,200 175,000 54,800 60,100 27,400

วันที่พิมพ : 1/9/2563  15:09:38 หน้า : 7/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 48,000 28,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมใจในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  อําเภอคอนสวรรค  ประจําปีงบ
ประมาณ  ๒๕๖๒

0 0 30,000 0 0 % 0

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอคอนสวรรค ประจําปีงบ
ประมาณ 2563

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอคอนสวรรค ประจําปีงบ
ประมาณ 2564

0 0 0 0 100 % 30,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 60,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธีของอําเภอคอนสวรรค 0 0 20,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 48,000 88,000 50,000 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 48,000 88,000 50,000 30,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 7,415,322.65 7,079,112.76 7,311,812.32 6,371,850 6,223,662
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 312,960 6.02 % 331,800

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 180,000 8.16 % 194,688

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 492,960 526,488
รวมงบบุคลากร 0 0 0 492,960 526,488

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 2,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 2,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 0 0 5,000 460 % 28,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 7,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ 0 0 0 1,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 22,000 -54.55 % 10,000

โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมแผน
พัฒนาหมูบ้านระดับตําบลฯ

0 11,350 0 0 0 % 0

โครงการประชุมประชาคมทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)

0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 11,350 0 33,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 11,350 0 40,000 50,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

0 0 0 0 100 % 4,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 4,300
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 4,300

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 11,350 0 532,960 580,788
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 918,120 840,000 662,820 1,454,840 17.84 % 1,714,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 15,000 42 % 21,300

เงินประจําตําแหนง 42,000 35,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 276,000 265,870 298,800 443,888 -28.23 % 318,598

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 39,270 26,400 20,040 28,740 2.09 % 29,340

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,275,390 1,167,270 1,023,660 1,984,468 2,125,558
รวมงบบุคลากร 1,275,390 1,167,270 1,023,660 1,984,468 2,125,558

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 15,540 0 3,200 56.25 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 110,000 30.91 % 144,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,150 0 0 16,000 37.5 % 22,000

รวมค่าตอบแทน 10,150 15,540 0 129,200 176,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 3,400 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 119,100 21,200 41.51 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ฯ 0 0 73,554 100,000 -40 % 60,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ฯ 0 124,622 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการฯ 73,599.6 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินฯ

0 108,000 99,000 117,000 2.56 % 120,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ
สินฯ

156,365 0 0 0 0 % 0

โครงการสํารวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ประจําปีงบประมาณ 2563
องคการบริหารสวนตําบลคอนสวรรค 
อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ

0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ จัด
เก็บภาษีประจําปีงบประมาณ 2563

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ จัด
เก็บภาษีประจําปีงบประมาณ 2564

0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุใช้ในงานรัฐพิธี พิธีการทางศาสนาละ
วันสําคัญของทางราชการ  

0 0 1,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 2,600 15,200 31.58 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 229,964.6 236,022 295,254 463,400 240,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 52,686.05 77,885.4 63,725 50,000 60 % 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 47,500 -36.84 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 52,686.05 77,885.4 63,725 107,500 120,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 292,800.65 329,447.4 358,979 705,100 541,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 6,400 -50 % 3,200

คาโต๊ะทํางานเหล็ก  ขนาด 4 ฟุต 0 0 0 10,400 -51.92 % 5,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 0 0 0 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง 0 0 44,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล ราคา 23,000 บาท

0 0 0 23,000 -100 % 0

เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท

0 0 0 2,600 -100 % 0

เครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร
ทั่วไป ราคา 3,200 บาท

0 0 0 3,200 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 44,000 78,100 8,200
รวมงบลงทุน 0 0 44,000 78,100 8,200

รวมงานบริหารงานคลัง 1,568,190.65 1,496,717.4 1,426,639 2,767,668 2,674,758
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,983,513.3 8,587,180.16 8,738,451.32 9,672,478 9,479,208
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 335,520 4.94 % 352,080

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 306,000 -47.69 % 160,080

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 26,400 -45 % 14,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 667,920 526,680
รวมงบบุคลากร 0 0 0 667,920 526,680

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 5,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 45,000 6.67 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 2,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 54,000 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยของสถาน
ที่ราชการ

0 0 0 108,000 0 % 108,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถายที่
ราชการ

0 99,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 0 100 % 5,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 3,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 99,000 0 116,000 118,000
รวมงบดําเนินงาน 0 99,000 0 170,000 168,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 99,000 0 837,920 694,680
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 192,360 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 91,360 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 14,920 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 298,640 0 0 0
รวมงบบุคลากร 0 298,640 0 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 110,478 0 69,000 -13.04 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 110,478 0 69,000 60,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 การรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนเทศกาลปีใหมฯลฯ

0 0 39,120 0 0 % 0

การรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
เทศกาลสงกรานตฯลฯ   

0 0 8,630 0 0 % 0

การรักษาความปลอดภัยของสถานที่
ราชการ

0 0 108,000 0 0 % 0

โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน
ลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปีใหม

0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน
ลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานต

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
ประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น องคการ
บริหารสวนตําบลคอนสวรรค อําเภอคอน
สวรรค จังหวัดชัยภูมิ

0 0 0 148,000 -79.73 % 30,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนเทศกาลปีใหมฯลฯ

45,037 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
เทศกาลสงกรานตฯลฯ

47,197 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 92,234 0 155,750 183,000 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 20,000 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 35,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 92,234 110,478 155,750 287,000 190,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเต้นท ทรงโค้ง 0 0 0 50,000 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาคอมพิวเตอร  สําหรับประมวลผล แบบที่ 
2

0 0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สีชนิด 
Network แบบที่ 2 0 0 0 10,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 2,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาซอมแซมและเปลี่ยนถายชิ้นสวนตาง ๆ 
ของรถบรรทุกน้ํา

0 0 499,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 499,000 92,500 0
รวมงบลงทุน 0 0 499,000 92,500 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 92,234 409,118 654,750 379,500 190,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 92,234 508,118 654,750 1,217,420 884,680
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,366,980 489,010 1,517,880 393,600 5.73 % 416,160

เงินประจําตําแหนง 42,000 35,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 686,640 277,335 749,160 443,520 -1.99 % 434,688

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 71,040 18,950 32,340 16,140 37.17 % 22,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,166,660 820,295 2,341,380 895,260 914,988
รวมงบบุคลากร 2,166,660 820,295 2,341,380 895,260 914,988

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 12,500 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 25,000 12,500 0 7,000 7,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,590 8,500 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 92,138 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ 0 0 0 50,000 160 % 130,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 88,334 141,088 53,368 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 404,320 0 0 0 0 % 0

โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลคอนสวรรค 

0 370,380 356,500 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการปรับปรุงซอมแซมหรือ
ตบแตงอาคารสถานที่ราชการ

109,500 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 6,050 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 606,744 519,968 508,056 90,000 170,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 48,750 45,174 49,280 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 3,500 450 35,000 42.86 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 48,750 48,674 49,730 75,000 90,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0 0 0 2,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 2,000 0
รวมงบดําเนินงาน 680,494 581,142 557,786 174,000 267,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 2,500

ตู้บานเลื่อน 2 บาน 0 0 0 0 100 % 8,800

โพเดียม ไม้สักทอง 0 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ราคา 30,300 
บาท

0 0 0 30,300 -100 % 0

จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า ราคา 
15,300 บาท 

0 0 0 15,300 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 0 0 20,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 20,000 45,600 62,800
รวมงบลงทุน 0 0 20,000 45,600 62,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,847,154 1,401,437 2,919,166 1,114,860 1,244,788
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 823,460 0 1,240,960 7.09 % 1,329,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 60,000 180 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 377,600 0 582,120 -71.14 % 168,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 22,800 0 22,200 -81.35 % 4,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,223,860 0 1,905,280 1,669,140
รวมงบบุคลากร 0 1,223,860 0 1,905,280 1,669,140

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 27,000 27,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 54,000 -62.96 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายการบริการสถานศึกษา ดังนี้ 0 0 0 711,300 -15.09 % 604,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและ
เยาวชน

0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ 
ศพด.

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสร้างครอบครัวคุณธรรมนําสังคม
ไทยเข้มแข็งศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลคอน
สวรรค

0 0 0 20,000 -50 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับงานวันเด็กแหงชาติและการ
จัดกิจกรรมสําคัญตางๆเกี่ยวกับเด็ก  

0 13,900 10,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 13,900 10,000 955,300 804,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,000 30,000 49,740 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาอาหารเสริม (นม) 537,215.34 528,570.27 469,881.78 780,042 -33.86 % 515,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุการศึกษา 141,100 134,300 183,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 708,315.34 692,870.27 702,621.78 805,042 540,900
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 50,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 708,315.34 706,770.27 712,621.78 1,837,342 1,411,900

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 5,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,107,640 1,151,080 0 0 0 % 0

- อุดหนุนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลคอนสวรรค เพื่อ
สนับสนุนเป็นคาใช้จายตาม โครงการ
อาหารกลางวัน ตามนโยบายรัฐบาล     

0 0 1,103,800 0 0 % 0

โครงการเข้าคายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการคุณธรรมนําความรู้สูเศรษฐกิจพอ
เพียง

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการนําคุณธรรมนําความรู้สูเศรษฐกิจ
พอเพียง

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการมหกรรมวิชาการนักเรียน 0 0 0 25,000 0 % 25,000

อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคอน
สวรรค

0 0 0 696,000 -13.79 % 600,000

อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนน
โพธิ์

0 0 0 464,000 -13.79 % 400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคอนสวรรค เพื่อสนับ
สนุนเป็นคาใช้จายตามโครงการจัด
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน   2562

0 0 20,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,107,640 1,151,080 1,123,800 1,215,000 1,055,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,107,640 1,151,080 1,123,800 1,215,000 1,055,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,815,955.34 3,081,710.27 1,836,421.78 4,957,622 4,141,040
รวมแผนงานการศึกษา 4,663,109.34 4,483,147.27 4,755,587.78 6,072,482 5,385,828

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 144,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ 0 0 0 125,000 -12 % 110,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ อบต.สัญจร 0 17,550 0 0 0 % 0

โครงการคัดแยกขยะต้นทาง 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรคภัย 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
ในพื้นที่ตําบลคอนสวรรค

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19)

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการพลังคนไทยรวมใจป้องกันไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) และการจัดทํา
หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๓

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการรณรงคและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

0 0 0 110,700 -81.93 % 20,000

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0 0 0 42,000 -4.76 % 40,000

รายจายเกี่ยวกับการรณรงคป้องกันและ
กําจัดโรค เชน ไข้หวัดนก

0 0 6,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 17,550 6,000 317,700 270,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 107,710 89,301.9 85,806.1 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 107,710 89,301.9 85,806.1 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 107,710 106,851.9 91,806.1 417,700 514,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

0 0 0 300,000 -33.33 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 300,000 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 300,000 200,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 107,710 106,851.9 91,806.1 717,700 714,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานโรงพยาบาล
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนเคมีชนิดฝอยละออง สะพายหลัง 
(ULV)

0 0 85,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 85,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 0 85,000 0 0

รวมงานโรงพยาบาล 0 0 85,000 0 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงคและสงเสริมการคัดแยก
ขยะ

52,825 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 52,825 0 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 52,825 0 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 52,825 0 0 0 0
รวมแผนงานสาธารณสุข 160,535 106,851.9 176,806.1 717,700 714,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 374,560 7.52 % 402,720

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 156,720 -0.01 % 156,700

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 14,700 -40 % 8,820

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 545,980 568,240
รวมงบบุคลากร 0 0 0 545,980 568,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 5,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 2,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 0 0 48,000 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 20,000 -56 % 8,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 75,000 56,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 15,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 95,000 56,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 0 22,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 22,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 22,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 662,980 625,040
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเคราะหผู้ด้อยโอกาสประเภท
ตางๆ

36,690 3,996 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 36,690 3,996 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 36,690 3,996 0 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 36,690 3,996 0 0 0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 36,690 3,996 0 662,980 625,040

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 593,880 632,495 666,480 740,160 37.82 % 1,020,120

เงินประจําตําแหนง 42,000 35,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 0 240,480 1.6 % 244,320

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 508,080 436,900 529,140 536,800 -19.39 % 432,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 83,220 61,650 55,835 48,774 -36.77 % 30,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,227,180 1,166,045 1,293,455 1,608,214 1,770,000
รวมงบบุคลากร 1,227,180 1,166,045 1,293,455 1,608,214 1,770,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 107,000 -53.27 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 -60 % 2,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 10,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 13,700 8,980 20,000 0 % 20,000

เงินชวยเหลือบุตร 11,450 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 11,450 13,700 8,980 142,000 72,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 288,900 238,860 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 265,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการสอบเขตรังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน ตําบลคอนสวรรค

0 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวกับการสอบเขตรังวัดที่ดิน
สาธารณะประโยชน ตําบลคอนสวรรค     

0 0 0 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน อบต.คอนสวรรค 0 0 7,165 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการปรับปรุงซอมแซมหรือ
ตบแตงอาคารสถานที่ราชการ

0 32,500 72,800 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการปรับปรุงซอมแซมแหลง
ทิ้งและกําจัดขยะ

57,000 109,600 202,700 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการสอบเขตรับวัดที่ดิน
สาธารณะประโยชน   

65,315 47,444 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับคากระแสไฟฟ้าของสถานี
สูบนําด้วยพลังไฟฟ้า

1,761.39 0 0 0 0 % 0

รายจายในการเดินทางไปราชการฯ 6,000 79,052 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 200,000 -85 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 418,976.39 507,456 547,665 260,000 90,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 0 100 % 5,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 40,000 90,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 35,082.53 50,567.79 40,000 25 % 50,000

คาบริการไปรษณีย 0 0 0 2,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 35,082.53 50,567.79 42,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 430,426.39 556,238.53 607,212.79 484,000 302,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 3,200

คาเครื่องอานบัตร จํานวน 1 เครื่อง 0 0 700 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาเครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง 0 0 2,500 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาเครื่องคอมพิวเตอรนักงาน 0 0 30,000 0 0 % 0

คาเครื่องพิมพ จํานวน 1 เครื่อง 0 0 6,300 0 0 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล ราคา 23,000 บาท

0 0 0 23,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 39,500 23,000 3,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลคอนสวรรคหลังใหม

0 0 0 2,000,000 -100 % 0

เงินชดเชยคางานกอสร้าง (คา K) 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายกุดจระเข้เชื่อมถนนลาดยางไป
ชีวังเวิน) บ้านคอนสวรรค หมู 15 ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไมน้อยกวา 225 
ตารางเมตร

0 0 0 0 100 % 110,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากถนนเส้นไปบ้านลาดใหญเริ่มจากหัว
สะพานไปถึงทางแยกเข้านาครูไพฑูรย บ้าน
จอก หมูที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
ปริมาณพื้นที่ไมน้อยกวา 280 ตารางเมตร

0 0 0 0 100 % 148,700
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนายขุนดง (เชื่อมตอสายเดิม) บ้าน
จอก หมูที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
มีปริมาณพื้นที่ไมน้อยกวา 250 ตารางเมตร

0 0 0 0 100 % 131,900

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนางเอื้อมภรถึงบ้านนางจิตตา 
บ้านหนองโก หมูที่ 10 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
มีปริมาณพื้นที่ไมน้อยกวา 280 ตารางเมตร

0 0 0 0 100 % 148,700

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าบ้านนายประสิทธิ์ศักดิ์ถึงบ้านนาย
บุญเรือง ดื่มโชค บ้านโนนโพธิ์ หมูที่ 6 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไมน้อยกวา 
280 ตารางเมตร

0 0 0 0 100 % 148,700

โครงการกอสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร 
สายหนองโพนถึงหนองเรือ บ้านคอนสวรรค 
หมูที่ 8 ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,500 
เมตร สูง 0.60 เมตร ปริมาณพื้นที่ไมน้อย
กวา 4,500 ตารางเมตร

0 0 0 0 100 % 157,000
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โครงการขยายไหลถนนคอนกรีตภายในหมู
บ้าน บ้านนาเสียว หมูที่ 5 ชวงที่ 1
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 120 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไมน้อยกวา 
48 ตารางเมตร ชวงที่ 2 ขนาดกว้าง 2.00 
เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร 
มีปริมาณพื้นที่ไมน้อยกวา 120 ตารางเมตร

0 0 0 0 100 % 85,800

โครงการขยายไหลถนนคอนกรีตภายในหมู
บ้าน บ้านโนนโพธิ์ หมูที่ 14 
ชวงที่ 1 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 30.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม
น้อยกวา 30 ตารางเมตร ชวงที่ 2 ขนาด
กว้าง 1.60 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไมน้อยกวา 152 
ตารางเมตร ชวงที่ 3 ขนาดกว้าง 0.90 เมตร 
ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
ปริมาณพื้นที่ไมน้อยกวา 81 ตารางเมตร

0 0 0 0 100 % 132,300

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าบ้านนายรื่นถึงบ้านนายสนั่น 
บ้านหนองทอน หมูที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
มีปริมาณพื้นที่ไมน้อยกวา 280 ตารางเมตร

0 0 0 0 100 % 138,600
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังเส้นหลังโฮ
มสเตยปูนิ่ม บ้านจอก หมูที่ 13 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 250 เมตร สูง 1.00 เมตร 
มีปริมาณพื้นที่ไมน้อยกวา 1,000 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังปิดหน้า หนา 0.15 
เมตร

0 0 0 0 100 % 54,500

โครงการปรับปรุงถนนโดยลงลูกรังถนนสาย
ลําห้วยเสียว บ้านหนองชาติ หมูที่ 3 ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไมน้อยกวา 
3,900 ตารางเมตร

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการวางทอระบายน้ําคลองหนองว้า 
บ้านโนนขุนทิพย หมูที่ 7 จุดที่ 1 
ทอระบายน้ํา คสล. 0.80 x 1.00 เมตร 
จํานวน 10 ทอน จุดที่ 2 ทอระบายน้ํา คสล
. 0.80 x 1.00 เมตร จํานวน 6 ทอน พร้อม
ยาแนวประสานทอ

0 0 0 0 100 % 33,500

โครงการวางทอระบายน้ําเสียจากหน้า
โรงเรียนถึงเมรุบ้านคอนสวรรค 
บ้านคอนสวรรค หมูที่ 9 ทอระบายน้ํา คสล
.ขนาด 0.40x1.00 เมตร 
ความยาวรวม 130 เมตร พร้อมบอพักและ
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก

0 0 0 0 100 % 118,200
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โครงการวางทอระบายน้ําเสียจุดหน้าวัด
บ้านคอนสวรรค (วัดใหญ) บ้านคอนสวรรค 
หมูที่ 11 ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.40 x 
1.00 เมตร ความยาวรวม 150 เมตร 
พร้อมบอพักและฝาปิดตะแกรงเหล็ก

0 0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมป้ายที่ทําการ อบ
ต.คอนสวรรค

0 0 0 0 100 % 85,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงาน 0 0 0 300,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 2,310,000 1,652,900
รวมงบลงทุน 0 0 39,500 2,333,000 1,656,100

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 25,513.08 221,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 25,513.08 221,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 25,513.08 221,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,683,119.47 1,943,283.53 1,940,167.79 4,425,214 3,728,100
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งานไฟฟ้าถนน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 40 373,100 % 149,280

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 21,320 % 21,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 140 170,700
รวมงบบุคลากร 0 0 0 140 170,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 5,000 -60 % 2,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 7,000 4,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ 0 0 0 30,000 233.33 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รายจายเกี่ยวกับการปรับปรุงซอมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ

0 0 97,990 0 0 % 0

วันที่พิมพ : 1/9/2563  15:09:39 หน้า : 42/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวกับการปรับปรุงซอมแซมไฟฟ้า
สาธารณะภายในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลคอนสวรรค

105,590 62,520 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 105,590 62,520 97,990 50,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 150,000 -13.33 % 130,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 190,000 130,000
รวมงบดําเนินงาน 105,590 62,520 97,990 247,000 234,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

 โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายทางเข้าวัด)  บ้านหนองโก หมูที่ 
10  ตําบคอนสวรรค  ถนนขนาดกว้าง  4  
เมตร  ยาว  80  เมตร  หนา  0.15   เมตร

173,000 0 0 0 0 % 0
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 โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายหน้าโรงเรียน) บ้านหนองทอน  
หมูที่ 4  ตําบลคอนสวรรค  ถนนขนาดกว้าง 
 4  เมตร  ยาว    85  เมตร  หนา  0.10  
เมตร 

144,000 0 0 0 0 % 0

 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนภายในหมู
บ้านโดยลงลูกรัง  บ้านหนองโก  หมูที่  10 
ตําบลคอนสวรรค   ถนนกว้าง   4   เมตร   
ยาว    650   เมตร   หนาโดยเฉลี่ย 0.15  
เมตร

50,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายกุดจรเข้) บ้านคอนสวรรค หมูที่  15  
ตําบลคอนสวรรค  ถนนขนาดกว้าง   4  
เมตร   ยาว   100    เมตร หนา  0.15   
เมตร 

215,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายรอบหนองนาเริง) บ้านโนนโพธิ์ หมูที่  
14  ตําบลคอนสวรรค  ถนนขนาดกว้าง   4 
 เมตร   ยาว    100     เมตร หนา  0.15   
เมตร

214,765.77 0 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ชวงจากบ้านนายสวัสดิ์ – เขตแดน หมูที่ 
12) บ้านหนองชาติ  หมูที่ 3  ตําบลคอน
สวรรค

0 0 199,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายจากบ้านนายเสรี - วัดชัยมงคล)บ้าน
โนนขุนทิพย  หมูที่  7  ตําบลคอนสวรรค  
ถนนขนาดกว้าง   4   เมตรยาว   100    
เมตร    หนา  0.15   เมตร

215,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายบ้านนายชัยยุทธ-บ้านนางสุนัน)บ้าน
คอนสวรรค   หมูที่  11  ตําบลคอนสวรรค  
 ถนนกว้าง  2.50   เมตร ยาว  60  เมตร   
หนา  0.15   เมตร 

71,900 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายวัดป่าโพธิ์ศรีวณาราม -โนนกอก)  บ้าน
โนนโพธิ์ หมูที่ 6 ตําบลคอนสวรรค  

0 0 199,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน (ชวงจากถนนลาดยาง – 
บ้านนายสละ  แฝงสวรรค)  บ้านหนองโก 
หมูที่ 10  ตําบลคอนสวรรค  

0 0 300,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน (ชวงจากนายทองชั่ง – 
ลําห้วยประดู)  บ้านจอก  หมูที่ 13  ตําบล
คอนสวรรค  

0 0 299,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน (ชวงจากบ้านนายแสวง  ไก
วัน – สระน้ําวัด) บ้านโนนขุนทิพย หมูที่ 7  
ตําบลคอนสวรรค  

0 0 400,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน (ซอยตะวันฉายบ้านนายสม
ชาย) บ้านหนองทอน หมูที่ 4  ตําบลคอน
สวรรค

0 0 74,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน (สายนิคมการเกษตร)  บ้าน
หนองทอน หมูที่ 4  ตําบลคอนสวรรค

0 0 79,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน (สายหน้าโรงเรียนบ้าน
หนองทอน)  บ้านหนองทอน หมูที่ 4 ตําบล
คอนสวรรค

0 0 144,000 0 0 % 0
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โครงการขยายไหลถนนคอนกรีตทั้งสองฝั่ง 
(ชวงจากบ้านนางสุนีย  ทวีทรัพย – บ้าน
นายทองตา)  บ้านนาเสียว หมูที่ 5  ตําบล
คอนสวรรค  

0 0 100,000 0 0 % 0

โครงการขยายไหลถนนคอนกรีตทั้งสองฝั่ง 
(ชวงจากบ้านนายสุทธี  ทวีทรัพย - บ้าน
นายมงคล  วิชัย)  บ้านนาเสียว หมูที่ 5 
ตําบลคอนสวรรค

0 0 99,500 0 0 % 0

โครงการขยายไหลถนนคอนกรีตทั้งสอง
ฝั่ง(สายบ้านนายคํานาย  รักษาชนม – บ้าน
นายทองคํา)  บ้านนาเสียว หมูที่ 5  ตําบล
คอนสวรรค  

0 0 78,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตโดยยกระ
ดับสูงขึ้น(ชวงจากบ้านนายพา - บ้านนาย
จันทร)  หมูที่  8  ตําบลคอนสวรรค  ถนน
ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  150เมตร   
หนา  0.15  เมตร 

213,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการซอมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดย
ลงลูกรัง ( 2 ข้างถนนเลียบลําห้วย
เสียว)บ้านหนองชาติ   หมูที่  3  ตําบลคอน
สวรรค   ถนนกว้าง  3.5   เมตร  ยาว 
4,400    เมตร   หนาโดยเฉลี่ย 0.10  เมตร

199,000 0 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดย
ลงลูกรัง บ้านจอก หมูที่ 2 กว้าง  5 เมตร 
ยาว 2,350 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร

150,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเพื่อการ
เกษตรโดยลงลูกรัง (สายหัวหนองอ้อ-โนน
ทองหลาง ) บ้านคอนสวรรค  หมูที่  9  
ตําบลคอนสวรรค  ถนนกว้าง   3.50   
เมตร  ยาว   5,500  เมตร   หนาโดยเฉลี่ย  
 0.10  เมตร

249,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ปรับปรุงซอมแซมบางชวงสายหน้าวัดบ้าน
นายเสาร)  บ้านหนองทอน   หมูที่  4  
ตําบลคอนสวรรค  ถนนกว้าง 3.50 เมตร  
ยาว  50  เมตร   หนา  0.10   เมตร 

74,000 0 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําภายในหมูบ้าน  
บ้านนาเสียว  หมูที่  5  ตําบลคอน-สวรรค  
ทอระบายน้ําขนาด  ?  0.40 ? 1.00  เมตร  
 ความยาว  380   เมตร 

245,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการวางทอระบายน้ําเสียภายในหมู
บ้าน(ชวงจากตู้ยาม-หนองหงส) ซอยวัดใหญ
บ้านคอนสวรรคและชวงจากหน้าวัด-บ้าน
นองจินตนา) บ้านคอนสวรรค หมูที่ ๑๑ 
ตําบลคอนสวรรค

0 353,432.68 0 0 0 % 0

โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตภายในหมู
บ้าน (ซอยขุนจันทร)บ้านคอนสวรรค หมูที่ 
9 ตําบลคอนสวรรค

0 0 30,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเพื่อการ
เกษตรโดยลงลูกรัง (สายนานางยุวดี – 
หนองหอย) บ้านคอนสวรรค  หมูที่ 15  
ตําบลคอนสวรรค

0 0 101,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเพื่อการ
เกษตรโดยลงลูกรัง (สายเรียบกุดจระเข้ – 
หนองละเริง ทั้งสองฝั่ง) บ้านคอนสวรรค  
หมูที่ 15  ตําบลคอนสวรรค  

0 0 80,000 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเพื่อการ
เกษตรโดยลงลูกรัง (สายเรียบคลองงูเหลือม 
– ลําน้ําก่ํา) บ้านคอนสวรรค  หมูที่ 15  
ตําบลคอนสวรรค  

0 0 50,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเพื่อการ
เกษตรโดยลงลูกรัง (สายลําห้วยประดู ชวง
จากนายประสาท  แสงเมือง – นานางหนู
ทิพย  อุดมทรัพย) บ้านจอก หมูที่ 1 ตําบล
คอนสวรรค 

0 0 60,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเพื่อการ
เกษตรโดยลงลูกรังพร้อมกับวางทอระบาย
น้ํา (ชวงจากนานางสมควร – นานางบัว
หลัน) บ้านจอก หมูที่  ๑  ตําบลคอนสวรรค 

0 0 40,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเพื่อการ
เกษตรโดยลงลูกรังพร้อมวางทอระบายน้ํา 
(ชวงจากนานางสงวน คงสตรี – นานาย
อํานวย แฝงมนต)  บ้านจอก หมูที่  1 

0 0 40,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลคอนสวรรค

0 0 205,100 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,213,665.77 353,432.68 2,578,600 0 0
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รวมงบลงทุน 2,213,665.77 353,432.68 2,578,600 0 0
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 402,199.43 77,508.66 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการขยายเขตระบบจําหนาย
ไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติม ฯ

0 0 17,154.24 0 0 % 0

คาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงปักเสาพาด
สาย

0 0 658,092.8 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมูที่ 12 ต.คอน
สวรรค  อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

0 0 0 0 100 % 35,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมูที่ 7 ต.คอน
สวรรค  อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 402,199.43 77,508.66 675,247.04 0 65,000
รวมงบเงินอุดหนุน 402,199.43 77,508.66 675,247.04 0 65,000
รวมงานไฟฟ้าถนน 2,721,455.2 493,461.34 3,351,837.04 247,140 469,700

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 127,080
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 151,080
รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 151,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 5,000 -60 % 2,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 7,000 4,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการคนงานเก็บขยะ 0 0 0 252,000 0 % 252,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ 0 0 0 39,780 0.55 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการคัดแยกขยะต้นทาง 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อถังขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก 0 2,115 0 0 0 % 0
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จัดซื้อถังขยะยางรถยนต 0 30,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 22,000 -9.09 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 32,115 0 343,780 352,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 20,000 -75 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 88,300 -43.37 % 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 10,220 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 128,520 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 32,115 0 479,300 416,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 32,115 0 479,300 567,080
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,404,574.67 2,468,859.87 5,292,004.83 5,151,654 4,764,880

วันที่พิมพ : 1/9/2563  15:09:39 หน้า : 53/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซม
หอกระจายขาวประจําหมูบ้าน   

6,650 1,298 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 6,650 1,298 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 6,650 1,298 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6,650 1,298 0 0 0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนระดับตําบล
คอนสวรรค

0 0 0 200,000 0 % 200,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 53,000 -81.13 % 10,000

โครงการพัฒนาศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สงเสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบลคอนสวรรค

0 0 0 0 100 % 30,000
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันทของคนในชุมชน

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองสมานฉันทของคนในชุมชน

0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการสร้างครอบครัวคุณธรรมนําสังคม
ไทยเข้มแข็ง

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการเสริมสร้างคลังปัญญาพัฒนา
ผลิตภัณฑจากกลุมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

0 0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการอบรมและสงเสริมพัฒนาอาชีพ
เสริม

0 0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับคาราวานเสริมสร้างเด็ก
และเยาวชน

56,250 0 131,070 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชนตําบล
คอนสวรรค 

0 63,950 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 56,250 63,950 131,070 323,000 280,000
รวมงบดําเนินงาน 56,250 63,950 131,070 323,000 280,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 15,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันสตรีสากลและวันสตรี
ไทย

0 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการเยาวชนสัมพันธป้องกันยาเสพติด 0 0 0 20,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนชมรมผู้อายุตําบลคอนสวรรค 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000 0 0 45,000 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 0 0 45,000 15,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 71,250 63,950 131,070 368,000 295,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 77,900 65,248 131,070 368,000 295,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 30,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 30,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 30,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

0 30,000 0 0 0

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ  ครั้งที่ 
 ๑๒  ประจําปี  ๒๕๖๑      

0 39,840 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ  ครั้งที่ 
 ๑3  ประจําปี  ๒๕๖2

0 0 38,760 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ ครั้งที่ 
11 ประจําปี 2560

43,750 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดแขงขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ 0 0 0 65,000 7.69 % 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพตําบล
คอนสวรรค

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 43,750 39,840 38,760 65,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 43,750 39,840 38,760 65,000 80,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 43,750 39,840 38,760 65,000 80,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมวันครอบครัวรดน้ําผู้สูง
อายุ

0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการจัดงานนมัสการพระใหญใบเสมา 0 0 0 20,400 880.39 % 200,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวกับการอนุรักษและสืบสานงาน
ประเพณี

114,770 127,989 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการอนุรักษและสืบสานงาน
ประเพณี 

0 0 111,779 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวกับโครงการสายใยรักแหง
ครอบครัว

20,450 13,400 20,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 135,220 141,389 131,779 70,400 240,000
รวมงบดําเนินงาน 135,220 141,389 131,779 70,400 240,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 140,000 75,000 0 0 0 % 0

- อุดหนุนโรงเรียนบ้านคอนสวรรคโครงการ
เข้าคายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

0 0 25,000 0 0 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคอนสวรรค
โครงการจัดงานประเพณีของดีคอนสวรรค

0 0 50,000 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคอนสวรรคโครงการ
คุณธรรมนําความรู้สูเศรษฐกิจแบบพอเพียง

0 0 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ โครงการ
คุณธรรมนําความรู้สูเศรษฐกิจพอเพียง  

0 0 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลคอนสวรรค
โครงการอนุรักษฟืนฟูจารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

0 0 30,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลคอนสวรรค
โครงการอนุรักษฟืนฟูจารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 140,000 75,000 145,000 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 140,000 75,000 145,000 30,000 30,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 275,220 216,389 276,779 100,400 270,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะนครกาหลง 0 0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการมัคคุเทศกน้อยนครกาหลง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอนุรักษแหลงโบราณสถานและ
สถานที่ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ
ชุมชน

0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 70,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 70,000 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานประเพณีของดีคอนสวรรค 0 0 0 70,000 0 % 70,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 70,000 70,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 70,000 70,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 0 140,000 150,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 318,970 286,229 315,539 305,400 500,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 214,620 189,680 209,340 1,760 10,127.27 % 180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 214,620 189,680 209,340 1,760 180,000
รวมงบบุคลากร 214,620 189,680 209,340 1,760 180,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 5,000 -60 % 2,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 7,000 4,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การอบรมสงเสริมอาชีพของราษฎร

72,000 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายเกี่ยวกับการสนับสนุนศูนยถาย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

6,250 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 2,000 0 % 2,000

โครงการกอสร้างและซอมแซมฝายตามแนว
พระราชดําริฯ

0 0 93,300 20,000 -100 % 0

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงหรือสนับสนุนฯ

3,500 0 19,050 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการเรียนรู้หมูบ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 1,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 81,750 0 112,350 23,000 12,000
รวมงบดําเนินงาน 81,750 0 112,350 30,000 16,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลคอนสวรรค

0 0 0 45,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 45,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 45,000 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 296,370 189,680 321,690 76,760 196,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกอสร้างและซอมแซมฝายตามแนว
พระราชดําริฯ

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการปลูกต้นไม้/กิจกรรมบํารุงรักษา
ต้นไม้ฯ

9,855 2,920 0 10,000 -100 % 0

โครงการปลูกต้นไม้/กิจกรรมบํารุงรักษา
ต้นไม้ฯ 

0 0 29,500 0 0 % 0

โครงการรักน้ํารักป่า รักษาแผนดิน  เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ ฯ

0 0 18,240 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการรักน้ํารักป่า รักษาแผนดิน เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติฯ

0 0 0 7,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษสภาพป่าไม้ในพื้นที่ตําบล
คอนสวรรค

0 0 0 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 9,855 2,920 47,740 37,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 9,855 2,920 47,740 37,000 50,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 9,855 2,920 47,740 37,000 50,000
รวมแผนงานการเกษตร 306,225 192,600 369,430 113,760 246,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 128,940 129,698 133,850 155,600 2.83 % 160,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 5,532 5,946 26.14 % 7,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,769,300 9,132,800 8,272,500 9,865,200 9.07 % 10,760,400

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,356,000 3,638,600 3,379,200 3,792,000 33.54 % 5,064,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 36,000 35,300 30,000 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

สํารองจาย 747,066 716,688.22 285,892 220,000 36.36 % 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน 0 527.1 0 0 0 % 0

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับตําบล

0 0 150,000 150,000 0 % 150,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

163,300 166,026 171,368 179,616 1.55 % 182,400

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0 0 0 79,364 165.31 % 210,564

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้าง
ประจําของสวนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)

6,105.6 5,198.4 3,801.3 6,800 11.76 % 7,600

รวมงบกลาง 13,206,711.6 13,824,837.72 12,432,143.3 14,494,526 16,882,464
รวมงบกลาง 13,206,711.6 13,824,837.72 12,432,143.3 14,494,526 16,882,464
รวมงบกลาง 13,206,711.6 13,824,837.72 12,432,143.3 14,494,526 16,882,464

รวมแผนงานงบกลาง 13,206,711.6 13,824,837.72 12,432,143.3 14,494,526 16,882,464
รวมทุกแผนงาน 32,250,462.91 30,527,067.92 32,865,782.33 38,776,400 39,777,100
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลคอนสวรรค

อําเภอ คอนสวรรค   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,777,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,223,662 บาท

งบบุคลากร รวม 4,667,462 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,577,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ดังนี้
  1.เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือน
ละ 20,400 บาท
  2.เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือน
ละ 11,220 บาท จํานวน 2 อัตรา
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทนและประโยชนตอบแทน นายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  รองสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564) 
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบลดังนี้
  1.คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 1,750  บาท
  2.คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 880  บาท  จํานวน 2  อัตรา
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทนและประโยชนตอบแทน นายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  รองสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษแกนายกองคการบริหารสวนตําบล
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
  1.คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 1,750 บาท
  2.คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 880 บาท จํานวน 2 อัตรา
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทนและประโยชนตอบแทน นายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  รองสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

วันที่พิมพ : 1/9/2563  15:10:13 หนา : 2/104



เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เงินเดือนคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองคการบริหาร
สวนตําบล
 เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลในอัตราเดือนละ 7,200  บาท
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทนและประโยชนตอบแทน นายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  รองสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,892,800 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก ประธานสภาอบต. รองประธาน
สภาอบต. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุสภา
องคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
  1.เงินเดือนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือน
ละ 11,220 บาทจํานวน 1 อัตรา
  2.เงินเดือนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 9,180 บาท จํานวน 1 อัตรา
  3.คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 1 อัตรา
   4. คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 19  อัตรา
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทนและประโยชนตอบแทน นายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  รองสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,089,942 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,482,902 บาท

    เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ภายในสํานักงาน
ปลัดและจายเปนเงินปรับปรุงประจําปีในรอบปีงบประมาณ 2564
ตําแหนงปลัด อบต.,หัวหนาสํานักปลัด,นักทรัพยากรบุคคลฯ, เจา
พนักงานธุรการฯ
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)

วันที่พิมพ : 1/9/2563  15:10:13 หนา : 4/104



เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

   เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานสวนตําบลที่ควรไดรับตามระเบียบที่กําหนด ดังนี้
  1.เงินประจําตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือน
ละ 7,000 บาท
  2.เงินประจําตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด อัตราเดือนละ 3,500
  บาท
   ตามประกาศ ก.จ.ก.ท.และก.อบต.เรื่องกําหนดหลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่มท0809.9/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. และก.ท.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7)และ
ประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 457,840 บาท

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําปี
ของพนักงานจางที่มีอยูในสังกัดใหแกพนักงานจาง สํานักงาน
ปลัด ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา ,คนงาน
ทั่วไป(แมบาน)
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 23,200 บาท

  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจภายในหนวยงาน ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ,คน
งานทั่วไป(แมบาน) ตามประกาศ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
) หนังสือ สํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก. อบต. กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)

งบดําเนินงาน รวม 1,498,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 99,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคการปกครองสวนทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบหมาย เชน คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ,เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือก
ตั้ง เงินรางวัล,เงินทําขวัญ ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
   1. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลง
วันที่ 6 กันยายน  2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
  2. ประกาศ ก. อบต. เรื่องเงินทําขวัญพนักงานและลูกจางของ
องคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547
   - เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น เปนกรณี
พิเศษ แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่
นอกเวลาราชการตามปกติ หรือวันหยุดราชการ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาเชาบานของ หัวหนาสํานักปลัด,เจาพนักงาน
ธุรการฯและผูมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบาน (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2559
(สํานักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,800 บาท

   เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวน
ตําบลและลูกจางซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
   2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549
   3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่กค 04422.3/ว257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
(สํานักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)
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ค่าใช้สอย รวม 687,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเชาพื้นที่สําหรับจัดทําเว็ปไซต (Website) จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายคาเชาพื้นที่สําหรับจัดทําเว็บไซต 
(Website), คาจดทะเบียนเว็บไซต (Website), 
Domain Name รายปี และคาใชจาย, คาธรรมเนียมอื่นๆ
(สํานักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ดังนี้ จํานวน 150,000 บาท

   - จางบุคคลภายนอกทําการอยางหนึ่ง, อยางใดใหกับหนวย
งาน 
   - คาจางเหมาบริการ เปนคาจางเหมาดําเนินการกิจการตางๆ
   - คาโฆษณาและเผยแพร คาจางทําวารสาร แผน
พับ โปสเตอร เอกสารสรุปผลการดําเนินงานขององคกร หรือเผย
แพรกิจกรรมขององคกรคาจางเหมาจัดป้ายประชาสัมพันธ
กิจกรรมตางๆ
   - คาวารสาร สื่อสิ่งพิมพ หนังสือ ระเบียบ กฎหมาย นิตยสาร
   - คาธรรมเนียมตางๆ ในการขอรับบริการที่จําเปนตองใชเกี่ยว
กับการปฏิบัติงาน
   - คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ เอกสาร คูมือทางวิชาการตางๆ 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

   - คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรืออนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย 
   เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
  - คารับรองคณะบุคคล  
  เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับคณะบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่ไปนิเทศงานตรวจเยี่ยม หรือทัศนศึกษาดูงาน
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252 ลงวันที่ 22
 มกราคม 2553  เรื่องมาตรการในการเบิกจาย เพื่อจายเปนคา
รับรอง หรือเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พิธีเปิด
อาคารตางๆ คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

         เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง,คาพาหนะ, คาที่พัก, คา
ลงทะเบียน, คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน, คาผานทางดวน
พิเศษ,คาธรรมเนียมการใชสนามบินและคาธรรมการใชสนามบิน
และคาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
หรือผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลใหปฏิบัติ
หนาที่เพื่อประโยชนขององคกร โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2559 (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)
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คาใชจายในการเลือกตั้ง ฯลฯ จํานวน 200,000 บาท

   เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
(สํานักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา จํานวน 7,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวง
มาลา ที่จําเปนตองใชในกิจกรรมหรือพิธีการตางๆ ตามหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
   1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน 2530 เรื่องการเบิกจายคาดอกไมเพื่อมแกใหบุคคล
ตางๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม สรุปมีนัย
สําคัญ ดังนี้
   - คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม สําหรับมอบใหผูมี
เกียรติชาวตางประเทศและคูสมรสที่เดินทางมาหรือออกจาก
ประเทศ ครั้งละไมเกิน 300 บาท
   - คาพวงมาลา หรือพานประดับพุมดอกไมสําหรับวาง ณ
 อนุสาวรีย ครั้งละไมเกิน 1,000 บาท
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค
 0514/36272 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2530 เรื่อง การเบิกจายคา
ดอกไมเพื่อมอบใหบุคคลตางๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุม
ดอกไม
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่
พบประชาชน โดยถือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6  มาตรา 66 
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)
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โครงการการขับเคลื่อนภารกิจศูนยยุติธรรมชุมชน (ศยช.) จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการขับเคลื่อนภารกิจศูนยยุติธรรม
ชุมชน (ศยช.) ตามอํานาจหนาที่ พรบ.สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปี 2564)

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี     
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
  โดยถือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 อํานาจหนาที่พระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 มาตรา 66 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจาสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี
   โดยถือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 อํานาจหนาที่พระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 มาตรา 66 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)

วันที่พิมพ : 1/9/2563  15:10:13 หนา : 11/104



โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ (วันแมแหงชาติ)

จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
(วันแมแหงชาติ)
   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2537 มาตรา 66
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

โครงการจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร

จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  โดยถือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 อํานาจหนาที่พระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 มาตรา 66 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)
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โครงการตามนโยบายหนวยงานราชการ,รัฐบาล,กระทรวงมหาดไทย 
และอื่นๆ

จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการตามนโยบาย
หนวยงานราชการ, รัฐบาล, กระทรวงมหาดไทย และอื่นๆ 
ตามอํานาจหนาที่ พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 และตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทอง ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการปฏิบัติงาน สําหรับผูนําทอง
ถิ่นและขาราชการทองถิ่น ลูกจางประจํา ลูกจางตาม
ภารกิจ ลูกจางทั่วไป ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทอง ถิ่น พ.ศ. 2557 อํานาจหนาที่ตามพระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร สวนตําบล พ.ศ. 2537
 มาตรา 66 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)
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โครงการพัฒนาองคกร (OD) ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูสังเกต
การณ

จํานวน 100,000 บาท

   เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาองคกร (OD) ของคณะ
ผู บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง และผูสังเกตการณ ตามอํานาจหนาที่พรบ
.สภาตําบลและองคการบริหาร สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 6 หนังสือกรมสงเสริมการ ปกครองสวนทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0023.3/230 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

โครงการเลือกตั้งทองถิ่นเชิงสมานฉันท จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการเลือกตั้งทองถิ่นเชิงสมานฉันท 
ตามอํานาจหนาที่ พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) 
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

โครงการวัดประชาสรางสุข สรางสัปปายะ ดวยวิถี 5 ส. จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการวัดประชาสรางสุข 
สรางสัปปายะ ดวยวิถี 5 ส ตามอํานาจหนาที่ พรบ.สภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 6 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0023.3/230 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)
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โครงการวันทองถิ่นไทย จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย 
หรือที่มีลักษณะกิจกรรมประเภทเดียวกัน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ .ศ. 2537 มาตรา 66 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาทรัพยสินภายในหนวยงานเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการจางทั้งคาสิ่งของและคา
แรงงานใหจายจากคาใชสอยสวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดัง
นี้
  1.คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
  2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจาก
วัสดุ
(สํานักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)
  

ค่าวัสดุ รวม 407,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานที่จําเปนตองใชภายในหนวยงาน 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะอันสั้น 
   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จําเปนตองใชภายใน
หนวยงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
อายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะอันสั้น 
   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวที่จําเปนตองใชภายใน
หนวยงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
อายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะอันสั้น 
   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงที่จําเปนที่ใชกับยาน
พาหนะของ อบต.คอนสวรรค ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติอายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะอันสั้น 
   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใชกับรถยนตสวน
กลาง หมายเลขทะเบียน กข 9940 ชัยภูมิ, รถจักรยานยนต หมาย
เลขทะเบียน ขจท 353 ชัยภูมิ, เครื่องจักรกลหรือยานพาหนะ
ของ อบต.คอนสวรรค ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือ
ตามปกติอายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะอันสั้น 
   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรที่จําเปนตองใชภายใน
หนวยงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะอันสั้น 
   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรที่จําเปนตองใชกับครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของ อบต.คอนสวรรค หรืออุปกรณอื่นที่จําเปนตอง
ใชวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตาม
ปกติอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะอันสั้น 
   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 305,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสํานักงานของ อบต.คอนสวรรค รวมถึง
อาคารสิ่งปลูกสรางทรัพยสินตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของ อบต.คอนสวรรค ในรอบปีงบประมาณ 2564
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของสํานักงานอบต.คอนสวรรค ในรอบ
ปีงบประมาณ 2564
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาโทรศัพทของสํานักงาน อบต.คอนสวรรค ในรอบ
ปี 2564
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาบริการเกี่ยวกับการใชอินเตอรเน็ต แบบความเร็ว
สูง ของ อบต.คอนสวรรคในรอบปีงบประมาณ 2564
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)
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งบลงทุน รวม 27,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางานนักบริหารทองถิ่น จํานวน 6,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาเกาอี้สําหรับนักบริหารทองถิ่นสํานักงานพิง
สูง มีโช๊คปรับระดับสูง – ต่ํา 1ตัวๆ ละ 6,000 บาท ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก ประเภทราย
จายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)

คาเกาอี้โต๊ะทํางาน  ขนาด 4 ฟุต จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน(คาโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4
 ฟุต) จํานวน 1 ตัวๆละ 5,000 บาท
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป  ตั้งจายจากงบประ
มณรายจายประจําปี 2564)

คาเกาอี้สํานักงาน จํานวน 6,400 บาท

    เพื่อจายเปนคาเกาอี้สํานักงานพิงสูง มีโช๊คปรับระดับสูง – 
ต่ํา ขนาดกวาง 64 ซม. สูง 115 ซม. ลึก 79 ซม. จํานวน 2
 ตัวๆ ละ 3,200 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)
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โต๊ะทํางานนักบริหารทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาโต๊ะทํางานสําหรับนักบริหารทองถิ่น 1
ตัวๆ ละ 10,000 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอคอนสวรรค ประจําปีงบประมาณ 
2564

จํานวน 30,000 บาท

   เพื่ออุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด โครงการ
จัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอคอนสวรรค ประจําปีงบประมาณ 
2564 จํานวน 30,000 บาท 
(สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 580,788 บาท
งบบุคลากร รวม 526,488 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 526,488 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 331,800 บาท

    เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และจายเปนเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและ
แผนฯ ในรอบปีงบประมาณ 2564
(สํานักงานปลัด แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ ตั้งจายจากเงิน
งบประมาณรายจายประจําปี 2564) 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 194,688 บาท

   เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําปี
ของพนักงานจางที่มีอยูในสังกัดใหแกพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวย
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
(สํานักงานปลัด แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ ตั้งจายจากเงิน
งบประมาณรายจายประจําปี 2564) 

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 2,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคการปกครองสวนทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบหมาย เชน คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ,เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือก
ตั้ง เงินรางวัล,เงินทําขวัญ ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
   1. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลง
วันที่ 6 กันยายน  2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
   2. ประกาศ ก. อบต. เรื่องเงินทําขวัญพนักงานและลูกจางของ
องคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547
   เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด งานวางแผนสถิติและวิชาการ ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)
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คาเชาบาน จํานวน 28,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาเชาบานของนักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ
และผูมีสิทธิเบิกจายได ตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
(สํานักงานปลัด งานวางแผนสถิติและวิชาการ ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, คาพาหนะ, คาที่พัก, คาลง
ทะเบียน, คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน, คาผานทางดวน
พิเศษ, คาธรรมเนียมการใชสนามบิน และคาลงทะเบียนตางๆ 
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง หรือผูที่ไดรับคําสั่งจาก
นายกองคการบริหารสวนตําบลใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของ
องคกร โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(สํานักงานปลัด งานวางแผนสถิติและวิชาการ ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)
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โครงการประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 
พ.ศ.2565)

จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับโครงการประชุมประชาคม
ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
   - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
   - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
(สํานักงานปลัด งานวางแผนสถิติและวิชาการ ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)

งบลงทุน รวม 4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ
คุณลักษณะดังนี้
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
(สํานักงานปลัด งานสถิติและวิชาการ ตั้งจายจากงบประมาณราย
จายประจําปี 2564)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,674,758 บาท
งบบุคลากร รวม 2,125,558 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,125,558 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,714,320 บาท

   เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และจายเปนเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี ในรอบปีงบประมาณประจําปี 2564 
ใหแกนักบริหารงานคลัง, นักวิชาการเงินและบัญชีฯ, นักวิชาการ
พัสดุฯ, เจาพนักงานการเงินและบัญชีฯ, เจาพนักงานจัดเก็บราย
ไดฯ 
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปี 2564)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานตําแหนงเจาพนักงาน
จัดเก็บรายไดฯ หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. 
และ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และ
ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปี 2564) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกองคลัง
ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท ตั้งไว 12 เดือน หนังสือสํานักงาน 
ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 
มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และก.ท. เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปี 2564)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 318,598 บาท

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําปี
ของพนักงานจางที่มีอยูในสังกัดใหแกพนักงานจาง ตําแหนงผูชวย
เจาพนักงานพัสดุ ,ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี, ผูชวยเจา
พนักงานจัดเก็บรายได
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปี 2564)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 29,340 บาท

   เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจภายในหนวยงาน  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ,
ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี, ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บ
รายได ตามประกาศ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) หนังสือ
สํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก. อบต. กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปี 2564)
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งบดําเนินงาน รวม 541,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 176,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชน แก อปท. ตามที่ไดรับมอบหมาย เชน คาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือก
ตั้ง เงินรางวัล,
เงินทําขวัญ ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. หนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
     2. ประกาศ ก.อบต. เรื่องเงินทําขวัญพนักงานและลูกจางของ
องคการ บริหารสวนตําบล ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547
     เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแก
พนักงานสวน ตําบลและพนักงานจางระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงิน ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะ เปนเงินรางวัลประจําปีแก พนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จาย ประจําปี 2564)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559 
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จาย ประจําปี 2564)
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คาเชาบาน จํานวน 144,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทอง ถิ่น พ.ศ. 2548
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทอง ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทอง ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จาย ประจําปี 2564)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 22,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวน
ตําบลและลูกจาง ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษา บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษา บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
     3. หนังสือสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0803/ว 1318
 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
     4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
     5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน 
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จาย ประจําปี 2564)
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ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ดังนี้ 
     - คาวารสาร สื่อ สิ่ง
พิมพ หนังสือ ระเบียบ กฎหมาย นิตยสาร 
     - คาธรรมเนียมตางๆ ในการขอรับบริการที่จําเปนตองใชเกี่ยว
กับการปฏิบัติงาน 
     - คาจางเหมาบริการ เปนคาจางเหมาบริการใหดําเนินกิจการ
ตางๆ เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาซอมแซมทรัพยสิน 
     - คาจางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานภายในองคกร 
     - คาโฆษณาและเผยแพร เปนคาจางทําวารสาร แผน
พับ โปสเตอร เอกสารสรุปผลการดําเนินงานขององคกรหรือเผย
แพรกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล
     - คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ เอกสาร คูมือทาง
วิชาการ ตางๆ เปนตน 
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จาย ประจําปี 2564)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯ จํานวน 60,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง,คาพาหนะ,คาเชาที่พัก,คาลง
ทะเบียน, คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน,คาผานทางดวน
พิเศษ,คาธรรมเนียมการใชสนามบินและคาลงทะเบียนตางๆ ของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง หรือผูที่ไดรับคําสั่งจากนายก
องคการบริหารสวนตําบลใหไปปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของ
องคกร โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จาย ประจําปี 2564)
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินฯ จํานวน 120,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จาย ประจําปี 2564)

โครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ จัดเก็บภาษีประจําปีงบ
ประมาณ 2564

จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการออกบริการประชาชน
เคลื่อนที่จัดเก็บภาษี ประจําปีงบประมาณ 2564 โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จาย ประจําปี 2564)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาทรัพยสินภายในหนวยงานเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงานใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ ดังนี้
     1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย
     2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจาก
คาวัสดุ 
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จาย ประจําปี 2564)
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ที่จําเปนตองใชภายในหนวย
งาน ที่มีลักษณะ โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใชงาน
ไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จาย ประจําปี 2564)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรที่จําเปน
ตองใชภายในหนวยงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการ จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปี 2564)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรที่จําเปนตองใชกับครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของ อบต.คอนสวรรค หรืออุปกรณอื่นที่จําเปน
ตองใชวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จาย ประจําปี 2564)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาไปรษณีย, คาธนาณัติ, คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร, คาธรรมเนียมในการฝากสงพัสดุภัณฑ ในรอบปีงบ
ประมาณ 2564 
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จาย ประจําปี 2564)

งบลงทุน รวม 8,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาเกาอี้สํานักงาน จํานวน 3,200 บาท

     เพื่อจายเปนคาเกาอี้สํานักงานพิงสูง มีโช๊คปรับระดับสูง -
ต่ํา ขนาดกวาง 64 ซม. สูง 115 ซม. ลึก 79 ซม. จํานวน 1 ตัวๆ 
ละ 3,200 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง ตั้งจายจากเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปี 2564)

คาโต๊ะทํางานเหล็ก  ขนาด 4 ฟุต จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (คาโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4
 ฟุต) จํานวน 1 ตัวๆละ 5,000 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองคลัง งานบริหารงานคลัง  ตั้งจายจากงบประมาณรายจาย
ประจําปี 2564)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 694,680 บาท

งบบุคลากร รวม 526,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 526,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 352,080 บาท

  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และจายเปนเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี ในรอบปีงบประมาณ ประจําปี 2564 ให
แกเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 
(สํานักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 160,080 บาท

  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ คาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจตําแหนงผูชวยเจาพนักงานป้องกันฯ, คนขับรถบรรทุก
น้ําภายในหนวยงาน ตามประกาศ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
หนังสือ สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(สํานักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน ตั้งจายจากเงิน 
งบประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 14,520 บาท

   เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจตําแหนงคนขับรถบรรทุกน้ํา, ผูชวยเจาพนักงานป้องกัน
ภายในหนวยงาน ตามประกาศ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง 
และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลูกจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(สํานักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)
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งบดําเนินงาน รวม 168,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่
นอกเวลาราชการตามปกติหรือวันหยุดราชการ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาของ องคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาเชาบานของเจาพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยฯ และผูมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
    3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน (ฉบับที่ 3) พ
.ศ.2559
(สํานักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)
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ค่าใช้สอย รวม 118,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมารักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ จํานวน 108,000 บาท

   คาจางเหมารักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว7102 ลงวันที่ 
9 ธันวาคม  2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
   2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
(สํานักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ดังนี้ จํานวน 5,000 บาท

  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   ดังนี้
  - คาวารสาร  สื่อ สิ่งพิมพ หนังสือ ระเบียบ กฏหมาย นิตยสาร
  - คาธรรมเนียมตางๆ ในการขอรับบริการที่จําเปนตองใชเกี่ยว
กับการปฏิบัติงาน
  - คาจางเหมาบริการ เปนคาจางเหมาบริการใหดําเนินกิจกรรม
ตางๆ เชน จางทําป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
  - คาจางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานภายในองคกร
  -  คาโฆษณาเผยแพร เปนคาจางทํา
วารสาร แผน พับ โปสเตอร เอกสารสรุปผลการดําเนินงานของ
องคกร หรือเผยแพรกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล
  - คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ เอกสาร คูมือทาง
วิชาการ ตางๆ เปนตน
(สํานักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)

วันที่พิมพ : 1/9/2563  15:10:14 หนา : 34/104



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ เคาเชาที่
พัก คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชคาลง
ทะเบียน สนามบิน ตางๆ ฯลฯ
(สํานักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

   เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
   เพื่อจายเปนคาตอบแทน อปพร.ในการออกปฏิบัติหนาที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 
(สํานักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน ตั้งจายจากงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล
ปีใหม

จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการตั้งจุดตรวจและ
บริการประชาชนลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปีใหม หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุด ที่มท 0804.5/ว1634 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2557 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0810.4/ว 4202 ธันวาคม 2561,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
(สํานักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน ตั้งจายจากงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)

โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล
สงกรานต

จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการตั้งจุดตรวจและ
บริการประชาชนลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานต หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุด ที่มท 0804.5/ว1634 
ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0810.4/ว 4202 ธันวาคม2561 ,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
(สํานักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน ตั้งจายจากงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลคอนสวรรค อําเภอคอน
สวรรค จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหาร
สวนตําบลคอนสวรรค อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 
26 ธันวาคม 2562
   - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
(สํานักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเปนวัสดุยานพาหนะและขนสงที่จําเปนที่ใชกับยาน
พาหนะ หรืองานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของ อบต.คอนสวรรค ที่มีลักษณะโดยสภาพไม
คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลือง
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัด เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
(สํานักงานปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งจายจาก
เงินงบประมาณรายจายประจําปี 2564)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล , 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันหลอลื่น ใชกับรถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค หมายเลข ทะเบียน 81-8477 ชัยภูมิ และเครื่อง
จักรกล หรือ
งานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ อบต.คอนสวรรค ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
(สํานักงานปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งจายจาก
เงินงบประมาณรายจายประจําปี 2564)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,244,788 บาท

งบบุคลากร รวม 914,988 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 914,988 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 416,160 บาท

   เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผูอํานวยการ
กองการศึกษาฯ และจายเปนเงินปรับปรุงประจําปีในรอบปีงบ
ประมาณ 2564
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจายประจําปี 2564)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

   เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานสวนตําบลที่ควรไดรับตามระเบียบที่กําหนด ดังนี้
   - เงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา อัตราเดือน
ละ 3,500  บาท
   ตามประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องกําหนดหลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่มท0809.9/ว 28 ลงวันที่ 
16 กุมภาพันธ 2548 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจายประจําปี 2564)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 434,688 บาท

   เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําปี
ของพนักงานจางที่มีอยูในสังกัดใหแกพนักงานจางตําแหนง ผูชวย
นักวิชาการศึกษาฯ, ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองการศึกษาฯ),
คนงานทั่วไป 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจายประจําปี 2564)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 22,140 บาท

  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจภายในหนวยงาน ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ
(กองการศึกษาฯ) , คนงานทั่วไป ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 
1 กรกฎาคม 2558
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจายประจําปี 2564)
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งบดําเนินงาน รวม 267,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 7,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แก อปท. ตามที่ไดรับมอบหมาย เชน คาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล,
เงินทําขวัญ ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
2. ประกาศ ก.อบต. เรื่องเงินทําขวัญพนักงานและลูกจางของ
องคการ บริหารสวนตําบล ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547         
   เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนัก
งานสวนตําบลและพนักงานจาง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เปน รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนตําบล 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

      เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น เปนกรณี
พิเศษ แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2564)
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ดังนี้ จํานวน 130,000 บาท

   - คาจางเหมาบริการ เปนคาจางเหมาบริการใหดําเนินกิจการ
ตางๆ เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาซอมแซมทรัพยสิน 
   - คาโฆษณาและเผยแพร คาจางทําวารสาร แผน
พับ โปสเตอร เอกสารสรุปผลการดําเนินงานขององคกร หรือเผย
แพรกิจกรรมขององคกรคาจางเหมาจัดป้ายประชาสัมพันธ
กิจกรรมตางๆ
   - คาวารสาร สื่อสิ่งพิมพ หนังสือ ระเบียบ กฎหมาย นิตยสาร
   - คาธรรมเนียมตางๆ ในการขอรับบริการที่จําเปนตองใชเกี่ยว
กับการปฏิบัติงาน
   - คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ เอกสาร คูมือทางวิชาการตางๆ
   - คาจางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานภายในองคกร 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, คาพาหนะ, คาเชาที่พัก, คาลง
ทะเบียน, คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน,คาผานทางดวน
พิเศษ,คาธรรมเนียมการใชสนามบิน และคาลงทะเบียนตางๆ ของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง หรือผูที่ไดรับคําสั่งจากนายก
องคการบริหารสวนตําบลใหไปปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของ
องคกรโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2564) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาทรัพยสินภายในสํานักงาน เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการ จางเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงานใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ ดังนี้
1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้ง
จายจากเงินงบ ประมาณรายจายประจําปี 2564)

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานที่จําเปนตองใชภายในหนวยงาน 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบ ประมาณรายจายประจําปี 2564)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรที่จําเปนตองใชกับครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของ อบต.คอนสวรรค หรืออุปกรณอื่นที่จําเปน
ตองใชวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทราย จายตามงบประมาณ 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2564)
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งบลงทุน รวม 62,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 62,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนเกาอี้สํานักงาน มีโช๊คปรับระดับ จํานวน 1 
ตัวๆ ละ 2,500 บาทตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจายประจําปี 2564)

ตูบานเลื่อน 2 บาน จํานวน 8,800 บาท

เพื่อตูบานเลื่อน 2 บาน จํานวน 2 หลังๆละ 4,400 บาท ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจายประจําปี 2564)

โพเดียม ไมสักทอง จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาโพเดียม ไมขนาด 60 x 80 x 120 เซนติเมตร 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจายประจําปี 2564)

วันที่พิมพ : 1/9/2563  15:10:14 หนา : 43/104



ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
สํานักงาน รายละเอียด ดังนี้
   คุณลักษณะพื้นฐาน 
   - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก 
(2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย 
   - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา 4 MB
   - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 4 GB
   - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
   - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
   - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
   - มีแป้นพิมพและเมาส 
   - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
   - สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท
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   เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล รายละเอียด ดังนี้
   คุณลักษณะพื้นฐาน
   - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 
(4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
   1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน 
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวประมวล
ผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 
10 แกน หรือ
   2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน 
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
   - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
ขนาดไมนอยกวา 8 GB
   - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ 
ไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
   - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 
Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมนอยกวา 3 ชอง
   - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 
1 ชอง
   - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
   - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, 
ac) และ Bluetooth
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
(กองการศึกษา แผนงานการศึกษา ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณ ประจําปี 2564)
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

   เพื่อจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
   คุณลักษณะพื้นฐาน
   - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
   - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
(กองการศึกษา แผนงานการศึกษา ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณ ประจําปี 2564)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,141,040 บาท
งบบุคลากร รวม 1,669,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,669,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,329,000 บาท

   เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการครูผูดูและเด็ก, ครู ค.ศ.1 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ในรอบปีงบประมาณ 2564
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจายประจําปี 2564)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

   เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะใหแกครู ค.ศ.1 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจายประจําปี 2564)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 168,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
ประจําปีของพนักงานจางที่มีอยูในสังกัดใหแกพนักงานจาง 
ตําแหนงผูดูแลเด็ก
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจายประจําปี 2564)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 4,140 บาท

  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจภายในหนวยงาน ตําแหนงผูดูแลเด็ก ตามประกาศ ก
.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. กระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจายประจําปี 2564)
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งบดําเนินงาน รวม 1,411,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 27,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

   - เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชน แก อปท.ตามที่รับมอบหมาย เชนตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือก เงินรางวัล,เงิน
รางวัล,เงินทําขวัญ ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1. หนังสือระทรวงการคลังดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
   2. ประกาศ ก.อบต.เรื่องเงินทําขวัญพนักงานและลูกจางของ
องคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่  30 มิถุนายน 2547
  - เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่องแนวทางการ
เบิกจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนตําบล
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณประจําปี 2564)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการตามปกติหรือวันหยุดราชการ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2564)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวน
ตําบลและลูกจาง ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษา บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
   3. หนังสือสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0803/ว 1318
 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
   4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
   5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบ ประมาณรายจายประจําปี 2564)

ค่าใช้สอย รวม 804,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหดําเนินกิจกรรมตางๆ เชน คา
จางเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ คาถายเอกสาร คาจางทํา
ของ และคาซอมแซมทรัพยสิน
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณประจําปี 2564)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายการบริการสถานศึกษา ดังนี้ จํานวน 604,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.คอน
สวรรค ดังนี้
   - คาจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน วัสดุการ
ศึกษาและเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก จํานวน 127,500  บาท
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(ศพด.บานคอนสวรรค จํานวน  45 คนๆ ละ 1,700 บาท)
(ศพด.บานโนนโพธิ์ จํานวน 30 คนๆ ละ 1,700 บาท)
   - คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอน
สวรรค จํานวน 420,000  บาท จํานวน 75 คนๆ ละ 20
 บาท/วัน จํานวน 280 วัน (ศพด.บานคอนสวรรค จํานวน 45
 คนๆ ละ 
20 บาท/วัน จํานวน 280 วัน)
(ศพด.บานโนนโพธิ์ จํานวน 30 คนๆ ละ 20
 บาท/วัน จํานวน 280 วัน)
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0893.2/ว 801
 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2561 เรื่อง การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู
อุปกรณการเรียนการสอนของสถานศึกษา
   2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ มิถุนายน 2562 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปี พ.ศ.2563
   - คาหนังสือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอน
สวรรค จํานวน 10,000 บาท จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (3-5
ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนสวรรค อัตราคนละ 200
/บาท/ปี 
(ศพด.บานคอนสวรรค จํานวน 30 คนๆละ 200 บาท/ปี 
จํานวน 6,000 บาท) (ศพด.บานโนนโพธิ์ จํานวน 20
 คนๆ ละ 200 บาท/ปี จํานวน 4,000 บาท)
   - คาอุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนสวรรค 
จํานวน 10,000 บาท จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) 
ในศูนย พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนสวรรค อัตราคนละ 200
 บาท/ปี (ศพด.บานคอนสวรรค จํานวน 30 คนๆ ละ 200
 บาท/ปี 
จํานวน 6,000 บาท) (ศพด.บานโนนโพธิ์ จํานวน 20
 คนๆ ละ 200 บาท/ปี จํานวน 4,000 บาท)
   - คาเครื่องแบบผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนสวรรค 
จํานวน 15,000 บาท จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ใน
ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนสวรรค อัตราคนละ 300
 บาท/ปี (ศพด.บานคอนสวรรค จํานวน 30 คนๆ ละ 300
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 บาท/ปี 
จํานวน 9,000 บาท) (ศพด.บาน โนนโพธิ์ จํานวน 20
 คนๆ ละ 300 บาท/ปี จํานวน 6,000 บาท)
   - คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
.คอนสวรรค จํานวน 21,500 บาท จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (3-5
 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนสวรรค อัตราคนละ 300
 บาท/ปี (ศพด.บานคอนสวรรค จํานวน 30 คนๆ ละ 430
 บาท/ปี จํานวน 12,900 บาท) (ศพด.บานโนนโพธิ์ จํานวน 20
 คนๆ ละ 430 บาท/ปี จํานวน 8,600 บาท) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา 
ตั้งจายจากเงินงบ ประมาณรายจายประจําปี 2564)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง,คาพาหนะ,คาเชาที่พัก,คาลง
ทะเบียน,คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน,คาผานทางดวน,คา
ธรรมเนียมการใชสนามบิน และคาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง หรือผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกองคการ
บริหารสวนตําบลใหไปปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนขององคกรโดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2564) 

โครงการคาราวานเสริมสรางเด็กและเยาวชน จํานวน 100,000 บาท
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   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการคาราวานเสริม
สรางเด็กและเยาวชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 อํานาจหนาที่ตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 มาตรา 66 มาตรา 67 (6) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจายประจําปี 2564) 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ ศพด. จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการ ศพด. โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสง นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66
 มาตรา 67 (6) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบ ประมาณรายจายประจําปี 2564)

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66 มาตรา 67 (6) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบ ประมาณรายจายประจําปี 2564)
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โครงการสรางครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็งศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลคอนสวรรค

จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางครอบครัว
คุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง ศพด.ตําบลคอนสวรรค โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66 มาตรา 67 (6) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณ รายจายประจําปี 2564) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาทรัพยสินภายในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.คอนสวรรค เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเปน
การ จางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใช
สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
   1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
   2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบ ประมาณรายจายประจําปี 2564)
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ค่าวัสดุ รวม 540,900 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานที่จําเปนตองใชภายในหนวยงาน 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
 ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวที่จําเปนตองใชภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนสวรรค ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2564)
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 515,900 บาท

   เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กอนุบาลและ
เด็กประถมศึกษา
   - โรงเรียนบานคอนสวรรค จํานวน 150 คนๆ ละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 280 วัน จํานวน 309,540 บาท
   - โรงเรียนบานโนนโพธิ์ จํานวน 100 คนๆ ละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 280 วัน จํานวน 206,360 บาท
   - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนสวรรค จํานวน 75
 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 280 วัน จํานวน 154,770 บาท 
(เบิกจายตามยอดจํานวนเด็กตามจริงที่มี ณ ปัจจุบัน) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3234  ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2564 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

   เพื่อจายคาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
 คอนสวรรคในรอบปีงบประมาณ 2564 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจายเปนเกาอี้สํานักงาน มีโช๊คปรับระดับ จํานวน 2 ตัวๆ
ละ 2,500 บาทตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่องแนวการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลัก
การจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจายประจําปี 2564)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,055,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,055,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเขาคายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการเขาคายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน อุดหนุนใหแกโรงเรียนบานคอนสวรรค  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3234 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2564 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2564) 

โครงการคุณธรรมนําความรูสูเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการคุณธรรมนําความรูสูเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง อุดหนุนใหแกโรงเรียนบานคอนสวรรค ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3234 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2564 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

โครงการนําคุณธรรมนําความรูสูเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการคุณธรรมนําความรูสูเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง อุดหนุนใหแกโรงเรียนบานโนนโพธิ์ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่ สุด ที่ มท 0808.2/ว 3234 ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2564 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2564)
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โครงการมหกรรมวิชาการนักเรียน จํานวน 25,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการมหกรรมวิชาการ
นักเรียน อุดหนุนใหแกโรงเรียนบานคอนสวรรค โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66 มาตรา 67 (6) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบานคอนสวรรค จํานวน 600,000 บาท

   เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียน
   - โรงเรียนบานคอนสวรรค จํานวน 150 คนๆ ละ 20 บาท/วัน 
จํานวน 200 วัน (เบิกจายตามยอดจํานวนเด็กตามจริงที่มี ณ
 ปัจจุบัน) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3234 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบ ประมาณรายจายประจําปี 2564)
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อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบานโนนโพธิ์ จํานวน 400,000 บาท

   เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียน
   - โรงเรียนบานโนนโพธิ์ จํานวน 100 คนๆ ละ 20 บาท/วัน 
จํานวน 200 วัน (เบิกจายตามยอดจํานวนเด็กตามจริงที่มี ณ
 ปัจจุบัน) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3234 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 714,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 514,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

   เพื่อเปนคาใชจายการชดเชยการทํางานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีการพึ่ง
พิง ไดแก อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือที่ใกลเคียง ที่ไดรับคําสั่งชวยสนับสนุน
การปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผูบริหาร
ทองถิ่น 
   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่น พ.ศ. 2562 
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2562
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2563 
(สํานักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปี 2564)
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ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ สํารวจขอมูลและจัดทํา
ทะเบียนสุนัขและแมวในรอบปีงบประมาณ 2564 
(จํานวน 2 ครั้ง/ปี ในอัตราตัวละ 3 บาท ในเดือนธันวาคม
และเดือนมิถุนายน) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(สํานักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปี 2564)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ดังนี้ จํานวน 110,000 บาท

   - คาวารสาร สื่อ สิ่งพิมพ หนังสือ ระเบียบ กฎหมาย นิตยสาร
   - คาธรรมเนียมตางๆ ในการขอรับบริการที่จําเปนตองใชเกี่ยว
กับการปฏิบัติงาน
   - คาจางเหมาบริการ เปนคาจางเหมาบริการใหดําเนินกิจการ
ตางๆ เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาซอมแซมทรัพยสิน
   - คาจางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานภายในองคกร
   - คาโฆษณาและเผยแพร เปนคาจางทํา
วารสาร แผน พับ โปสเตอร เอกสารสรุปผลการดําเนินงานของ
องคกร หรือเผยแพรกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล
   - คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ เอกสาร คูมือทางวิชาการ
ตางๆ เปนตน 
(สํานักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปี 2564)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการคัดแยกขยะตนทาง จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการคัดแยกขยะตนทาง
ในชุมชน ตามอํานาจหนาที่ พรบ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย มาตรา 67 (2) การรักษาความสะอาด
ของถนนทางนําทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล, พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานา
จใหแก อปท. พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (17) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(สํานักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปี 2564)

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 ในพื้นที่ตําบลคอนสวรรค

จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ตําบล
คอนสวรรค ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0624/ว 7552
 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0211.5/ว 0503
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0533
 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 0924
 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563
(สํานักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปี 2564)
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โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 
19)

จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19)  
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
   - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
   - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2787
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
(สํานักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปี 2564)

โครงการรณรงคและป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการรณรงคและป้องกันโรคไขเลือด
ออก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66 มาตรา 67 (3)
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
   - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1433
 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
   - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(สํานักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปี 2564)
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 40,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ 2564 ตาม
อํานาจหนาที่ พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
   - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
   - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
   - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
   - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
   - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
   - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0819.3/235
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
   - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 807 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
   - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) 
(สํานักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปี 2564)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาทรัพยสินภายในหนวยงาน เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงานใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ ดังนี้
   1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
   2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ 
(สํานักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปี 2564)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ดังนี้ 
   - คาทรายอะเบทป้องกันลูกน้ํายุงลาย
   - เคมีภัณฑตางๆ ที่ใชป้องกันและควบคุมโรคติดตอหรือโรค
ระบาดที่เกิดในพื้นที่ที่เปนวัสดุที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ 
(สํานักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปี 2564)
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

อุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท

   เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 10 หมู
บาน ๆ ละ 20,000 บาท (เฉพาะ 10 หมูบานนอกเขต
เทศบาล) เพื่อดําเนินการโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66
 มาตรา 67 (3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปี 2564)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 625,040 บาท

งบบุคลากร รวม 568,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 568,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 402,720 บาท

   เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงนักพัฒนา
ชุมชนฯ ภายในสํานักงานปลัดและจายเปนเงินปรับปรุงประจําปี
ในรอบปีงบประมาณ 2564
(สํานักงานปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 156,700 บาท

      เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
ประจําปีของพนักงานจางที่มีอยูในสังกัดใหแกพนักงานจาง
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน
(สํานักงานปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห  ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 8,820 บาท

    เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมภายในหนวยงาน 
ตามประกาศ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ลูกจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) หนังสือสํานัก
งาน ก.จ.,ก.ท. และก. อบต. กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(สํานักงานปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)

งบดําเนินงาน รวม 56,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,800 บาท
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาเชาบานของ นักพัฒนาชุมชนฯและผูมีสิทธิเบิก
จายไดตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
(สํานักงานปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,800 บาท

   เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวน
ตําบลและลูกจางซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
   2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549
   3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 04422.3/ว257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
(สํานักงานปลัด  แผนงานสังคมสงเคราะห  ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,728,100 บาท

งบบุคลากร รวม 1,770,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,770,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,020,120 บาท

   เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และจายเปนเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี ในรอบปีงบประมาณ ประจําปี 2564 ให
แก ผูอํานวยการกองชาง,นายชางโยธาฯ จํานวน 2 อัตรา
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จายประจําปี 2564)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกองชาง
ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท ตั้งไว 12 เดือน หนังสือสํานักงาน ก
.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 
มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท.เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 7) และประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 6)
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน  ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปี 2564)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 244,320 บาท

  เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงประจําปีของลูกจาง
ประจําในสังกัด ในรอบปีงบประมาณ 2564
(กองชาง  แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปี 2564)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 432,720 บาท

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําปี
ของพนักงานจางที่มีอยูในสังกัดใหแกพนักงานจาง ตําแหนงผูชวย
ชางโยธาฯ ,ชางไม,คนงานทั่วไป 
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จายประจําปี 2564)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 30,840 บาท

   เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจภายในหนวยงาน ตําแหนงผูชวยชางโยธา,ชางไม ,คนงาน
ทั่วไป ตามประกาศ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
หนังสือ สํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก. อบต. กระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จายประจําปี 2564)
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งบดําเนินงาน รวม 302,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แก อปท. ตามที่ไดรับมอบหมาย เชน คาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง, เงินรางวัล, 
เงินทําขวัญ ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1. หนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคล หรือคณะกรรมการ
   2. ประกาศ ก.อบต. เรื่องเงินทําขวัญพนักงานและลูกจางของ
องคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547
   เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนัก
งานสวนตําบลและพนักงานจาง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 
29 กันยายน 2557 
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จาย ประจําปี 2564)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559 
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จาย ประจําปี 2564)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวน
ตําบลและลูกจาง ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
   3. หนังสือสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0803/ว 1318
 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
   4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
   5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน 
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จาย ประจําปี 2564)

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการสอบเขตรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน ตําบล
คอนสวรรค

จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการออกสอบเขตรังวัดที่ดิน
สาธารณ ประโยชน ตําบลคอนสวรรค ที่มีการบุกรุกเขาครอบ
ครองกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินสาธารณประโยชน ฯลฯ  หรืองานที่มี
ลักษณะประเภทเดียวกัน 
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จาย ประจําปี 2564)
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ดังนี้ จํานวน 20,000 บาท

   - คาวารสาร สื่อ สิ่งพิมพ หนังสือ ระเบียบ กฎหมาย นิตยสาร
   - คาธรรมเนียมตางๆ ในการขอรับบริการที่จําเปนตองใชเกี่ยว
กับการปฏิบัติงานคาจางเหมาบริการ เปนคาจางเหมาบริการใหดํา
เนินกิจการตางๆ เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาซอมแซมทรัพยสิน
   - คาจางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานภายในองคกร
   - คาโฆษณาและเผยแพร เปนคาจางทําวารสาร แผนพับ
โปสเตอร เอกสารสรุปผลการดําเนินงานขององคกรหรือเผยแพร
กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล
   - คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ เอกสาร คูมือทางวิชาการ
ตางๆ เปนตน 
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จาย ประจําปี 2564)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, คาพาหนะ, คาเชาที่พัก, คาลง
ทะเบียน, คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน, คาผานทางดวน
พิเศษ, คาธรรมเนียมการใชสนามบิน และคาลงทะเบียน
ตางๆ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง หรือผูที่ไดรับคํา
สั่งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลใหไปปฏิบัติหนาที่เพื่อ
ประโยชนขององคกร โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จาย ประจําปี 2564)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาทรัพยสินภายในหนวยงาน เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงานใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ ดังนี้
   1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
   2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ 
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จาย ประจําปี 2564)

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานที่จําเปนตองใชภายในหนวยงาน 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งาน ไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จาย ประจําปี 2564)

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเปนวัสดุกอสราง เชน ตะปู, คอน, ใบเลื่อย ฯลฯ ที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจาย 
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จาย ประจําปี 2564)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเปนวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่, 
ยางนอก, ยางใน, น้ํามันเบรก, หมอน้ํา, กันชนรถยนต, เบาะรถ
ยนต,แมแรง ฯลฯ ที่ใชกับยานพาหนะของ อบต.คอนสวรรค 
ดานงานไฟฟ้าถนน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปใน ระยะเวลาอันสั้น ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย 
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จาย ประจําปี 2564)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใชกับรถกระเชา
หรือรถอิแต๋น หมายเลขทะเบียน ฆค 2813 ชัยภูมิ, เครื่องกลหรือ
ยานพาหนะ และเครื่องตัดหญาของ อบต.คอนสวรรค ดานงาน
ไฟฟ้าถนน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรถาวรหรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจาย 
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จาย ประจําปี 2564)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรที่จําเปนตองใชภายในหนวย
งาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงาน ไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุ และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ (กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจาก
เงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2564)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ําดวยพลังไฟฟ้าเพื่อการ
เกษตร รวมถึงอาคารสิ่งปลูกสราง ทรัพยสินตางๆ ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของสถานีสูบน้ําบานโนนโพธิ์ หมูที่ 6, 14 
บานคอนสวรรค หมูที่ 8 ตําบลคอนสวรรค 
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จาย ประจําปี 2564)

งบลงทุน รวม 1,656,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาเกาอี้สํานักงาน จํานวน 3,200 บาท

   เพื่อจายเปนคาเกาอี้สํานักงานพิงสูง มีโช๊คปรับระดับสูง – 
ต่ํา ขนาดกวาง 64 ซม. สูง 115 ซม. ลึก 79 ซม. จํานวน 1
 ตัวๆ ละ 3,200 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จายประจําปี 2564)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,652,900 บาท
อาคารตาง ๆ

เงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเปนเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) 
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จาย ประจําปี 2564)
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกุดจระเขเชื่อมถนน
ลาดยางไป
ชีวังเวิน) บานคอนสวรรค หมู 15 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 45.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 225 ตารางเมตร

จํานวน 110,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายกุดจระเขเชื่อมถนนลาดยางไปชีวังเวิน) บานคอน
สวรรค หมู 15 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 45.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 225 ตาราง
เมตร
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณ ประจําปี 2564)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนเสนไปบานลาด
ใหญเริ่มจากหัวสะพานไปถึงทางแยกเขานาครูไพฑูรย บานจอก หมู
ที่ 2 ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 280 
ตารางเมตร

จํานวน 148,700 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากถนนเสนไปบานลาดใหญเริ่มจากหัวสะพานไปถึงทางแยกเขา
นาครูไพฑูรย บานจอก หมูที่ 2 ขนาดกวาง 4.00
 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไมนอย
กวา 280 ตารางเมตร
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณ ประจําปี 2564)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายขุนดง (เชื่อม
ตอสายเดิม) บานจอก หมูที่ 1 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 50.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
มีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 250 ตารางเมตร

จํานวน 131,900 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบานนายขุนดง (เชื่อมตอสายเดิม) บานจอก หมูที่ 1 ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณ
พื้นที่ไมนอยกวา 250 ตารางเมตร
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณ ประจําปี 2564)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานนางเอื้อมภรถึงบาน
นางจิตตา 
บานหนองโก หมูที่ 10 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
มีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 280 ตารางเมตร

จํานวน 148,700 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานนางเอื้อมภรถึงบานนางจิตตา บานหนองโก หมูที่ 10 ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณ
พื้นที่ไมนอยกวา 280 ตารางเมตร
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณ ประจําปี 2564)

วันที่พิมพ : 1/9/2563  15:10:14 หนา : 76/104



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนาบานนายประสิทธิ์
ศักดิ์ถึงบานนายบุญเรือง ดื่มโชค บานโนนโพธิ์ หมูที่ 6 ขนาดกวาง 
4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไมนอย
กวา 280 ตารางเมตร

จํานวน 148,700 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนาบานนายประสิทธิ์ศักดิ์ถึงบานนายบุญเรือง ดื่มโชค 
บานโนนโพธิ์ หมูที่ 6 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 280 ตารางเมตร
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณ ประจําปี 2564)

โครงการกอสรางถนนดินเพื่อการเกษตร สายหนองโพนถึงหนองเรือ 
บานคอนสวรรค หมูที่ 8 ถนนกวาง 3.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร สูง 
0.60 เมตร ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 4,500 ตารางเมตร

จํานวน 157,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนนดินเพื่อการเกษตร 
สายหนองโพนถึงหนองเรือ บานคอนสวรรค หมูที่ 8 ถนนกวาง 
3.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร สูง 0.60 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม
นอยกวา 4,500 ตารางเมตร 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณ ประจําปี 2564)
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โครงการขยายไหลถนนคอนกรีตภายในหมูบาน บานนาเสียว หมูที่ 5
 ชวงที่ 1
ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณ
พื้นที่ไมนอยกวา 
48 ตารางเมตร ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
มีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 120 ตารางเมตร

จํานวน 85,800 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขยายไหลถนนคอนกรีตภายใน
หมูบาน บานนาเสียว  หมูที่ 5 ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 0.40 เมตร 
ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 48
 ตารางเมตร ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 60
 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 120 ตาราง
เมตร
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณ ประจําปี 2564)
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โครงการขยายไหลถนนคอนกรีตภายในหมูบาน บานโนนโพธิ์ หมูที่ 
14 
ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 30 ตารางเมตร ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 1.60 
เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 
152 ตารางเมตร ชวงที่ 3 ขนาดกวาง 0.90 เมตร ยาว 90.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 81 ตารางเมตร

จํานวน 132,300 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขยายไหลถนนคอนกรีตภายใน
หมูบาน บานโนนโพธิ์  หมูที่ 14 ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 1.00
 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไมนอย
กวา 30 ตารางเมตร ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 1.60 เมตร ยาว 95.00
 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 152 ตารางเมตร 
ชวงที่ 3 ขนาดกวาง 0.90 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 81 ตารางเมตร
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณ ประจําปี 2564)

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนาบานนายรื่นถึง
บานนายสนั่น 
บานหนองทอน หมูที่ 4 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
มีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 280 ตารางเมตร

จํานวน 138,600 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนาบานนายรื่นถึงบานนายสนั่น บานหนองทอน หมู
ที่ 4 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 280 ตารางเมตร 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณ ประจําปี 2564)
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังเสนหลังโฮมสเตยปูนิ่ม บานจอก หมูที่ 
13 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร สูง 1.00 เมตร มีปริมาณ
พื้นที่ไมนอยกวา 1,000 ตารางเมตร พรอมลงลูกรังปิดหนา หนา 
0.15 เมตร

จํานวน 54,500 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการซอมแซมถนนลูกรังเสนหลังโฮ
มสเตยปูนิ่ม บานจอก หมูที่ 13 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 250
 เมตร สูง 1.00 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 1,000 ตาราง
เมตร พรอมลงลูกรังปิดหนา หนา 0.15 เมตร 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณ ประจําปี 2564)

โครงการปรับปรุงถนนโดยลงลูกรังถนนสายลําหวยเสียว บานหนอง
ชาติ หมูที่ 3 ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร มีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 3,900 ตารางเมตร

จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุงถนนโดยลงลูกรังถนน
สายลําหวยเสียว บานหนองชาติ หมูที่ 3 ขนาดกวาง 3.00
 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม
นอยกวา 3,900 ตารางเมตร 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณ ประจําปี 2564)
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โครงการวางทอระบายน้ําคลองหนองวา บานโนนขุนทิพย หมูที่ 7 
จุดที่ 1 
ทอระบายน้ํา คสล. 0.80 x 1.00 เมตร จํานวน 10 ทอน จุดที่ 2 ทอ
ระบายน้ํา คสล. 0.80 x 1.00 เมตร จํานวน 6 ทอน พรอมยาแนว
ประสานทอ

จํานวน 33,500 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการวางทอระบายน้ําคลอง
หนองวา บานโนนขุนทิพย หมูที่ 7 จุดที่ 1 ทอระบายน้ํา 
คสล. 0.80 x 1.00 เมตร จํานวน 10 ทอน 
จุดที่ 2 ทอระบายน้ํา คสล. 0.80 x 1.00 เมตร 
จํานวน 6 ทอน พรอมยาแนวประสานทอ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณ ประจําปี 2564)

โครงการวางทอระบายน้ําเสียจากหนาโรงเรียนถึงเมรุบานคอน
สวรรค 
บานคอนสวรรค หมูที่ 9 ทอระบายน้ํา คสล.ขนาด 0.40x1.00 เมตร 
ความยาวรวม 130 เมตร พรอมบอพักและฝาปิดตะแกรงเหล็ก

จํานวน 118,200 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการวางทอระบายน้ําเสียจากหนา
โรงเรียนถึงเมรุบานคอนสวรรค บานคอนสวรรค หมูที่ 9 ทอ
ระบายน้ํา คสล.ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร ความยาวรวม 130
 เมตร พรอมบอพักและฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณ ประจําปี 2564)
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โครงการวางทอระบายน้ําเสียจุดหนาวัดบานคอนสวรรค (วัดใหญ) 
บานคอนสวรรค 
หมูที่ 11 ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร ความยาว
รวม 150 เมตร 
พรอมบอพักและฝาปิดตะแกรงเหล็ก

จํานวน 100,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการวางทอระบายน้ําเสียจุดหนาวัด
บานคอนสวรรค (วัดใหญ) บานคอนสวรรค หมูที่ 11 ทอระบาย
น้ํา คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร ความยาวรวม 150
 เมตร พรอมบอพักและฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณ ประจําปี 2564)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงซอมแซมป้ายที่ทําการ อบต.คอนสวรรค จํานวน 85,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุงซอมแซมป้ายที่ทํา
การ อบต.คอนสวรรค
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณ ประจําปี 2564)

งานไฟฟ้าถนน รวม 469,700 บาท
งบบุคลากร รวม 170,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 170,700 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 149,280 บาท

   เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําปี
ของพนักงานจางที่มีอยูในสังกัดใหแกพนักงานจางตําแหนงผูชวย
ชางไฟฟ้า 
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จายประจําปี 2564)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 21,420 บาท

  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจภายในหนวยงาน ตําแหนงผูชวยชางไฟฟ้า 
ตามประกาศ ก.อบต.เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงาน
จางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 
กรกฎาคม 2558
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จายประจําปี 2564)
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งบดําเนินงาน รวม 234,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 2,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แก อปท. ตามที่ไดรับมอบหมาย เชน คาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ, เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง, เงินรางวัล, 
เงินทําขวัญ ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1. หนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคล หรือคณะกรรมการ
   2. ประกาศ ก.อบต. เรื่องเงินทําขวัญพนักงานและลูกจางของ
องคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547
   เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ แกพนัก
งานสวนตําบลและพนักงานจาง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29
 กันยายน 2557 
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จาย ประจําปี 2564)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559 
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จาย ประจําปี 2564)
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ดังนี้ จํานวน 100,000 บาท

   - คาวารสาร สื่อ สิ่งพิมพ หนังสือ ระเบียบ กฎหมาย นิตยสาร 
   - คาธรรมเนียมตางๆ ในการขอรับบริการที่จําเปนตองใชเกี่ยว
กับการปฏิบัติงาน
   - คาจางเหมาบริการ เปนคาจางเหมาบริการใหดําเนินกิจการ
ตางๆ เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาซอมแซมทรัพยสิน
   - คาจางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานภายในองคกร
   - คาโฆษณาและเผยแพร เปนคาจางทําวารสาร แผนพับ
โปสเตอร เอกสารสรุปผลการดําเนินงานขององคกร หรือเผยแพร
กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล
   - คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ เอกสาร คูมือทางวิชาการ
ตางๆ เปนตน 
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จาย ประจําปี 2564)

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 130,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าที่จําเปนตองใชกับงานไฟฟ้าถนน
ของ อบต.คอนสวรรค หรืออุปกรณอื่นที่จําเปนตองใชที่มีลักษณะ
โดย สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจาย 
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จาย ประจําปี 2564)
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งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมูที่ 12 ต.คอนสวรรค  อ.คอนสวรรค จ
.ชัยภูมิ

จํานวน 35,000 บาท

    อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคเพื่อเปนคาใชจายในการขยาย
เขตไฟฟ้า หมูที่ 12 ต.คอนสวรรค  อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
ประจําปี 2564)

โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมูที่ 7 ต.คอนสวรรค  อ.คอนสวรรค จ
.ชัยภูมิ

จํานวน 30,000 บาท

  อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคเพื่อเปนคาใชจายในการขยาย
เขตไฟฟ้า หมูที่ 7 ต.คอนสวรรค  อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
(กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
ประจําปี 2564)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 567,080 บาท
งบบุคลากร รวม 151,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 151,080 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 127,080 บาท

   เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําปี
ของพนักงานจางที่มีอยูในสังกัดใหแกพนักงานจางตําแหนง
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
(สํานักงานปลัด งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจายจาก
เงินงบประมาณรายจายประจําปี 2564)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

   เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจภายในหนวยงาน ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
ตามประกาศ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ลูกจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) หนังสือสํานัก
งาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(สํานักงานปลัด งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจายจาก
เงินงบประมาณรายจายประจําปี 2564)

งบดําเนินงาน รวม 416,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 2,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29
 กันยายน 2557 เรื่องแนวทางการเบิกจายเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนตําบล
(สํานักงานปลัด งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจายจาก
เงินรายจายประจําปี 2564)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่
นอกเวลาราชการตามปกติ หรือวันหยุดราชการ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักงานปลัด งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจายจาก
เงินรายจายประจําปี 2564)

ค่าใช้สอย รวม 352,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการคนงานเก็บขยะ จํานวน 252,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาจางเหมาคนงานในการเก็บขยะพื้นที่ตําบลคอน
สวรรค
(สํานักงานปลัด งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจายจาก
เงินรายจายประจําปี 2564)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ดังนี้ จํานวน 40,000 บาท

  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   ดังนี้
  - คาวารสาร  สื่อ สิ่งพิมพ หนังสือ ระเบียบ กฏหมาย นิตยสาร
  - คาธรรมเนียมตางๆ ในการขอรับบริการที่จําเปนตองใชเกี่ยว
กับการปฏิบัติงาน
  - คาจางเหมาบริการ เปนคาจางเหมาบริการใหดําเนินกิจกนนม
ตางๆ เชน จางทําป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
  - คาจางเหมาบุคคลภายนอกดํานเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานภายในองคกร
  - คาจางเหมาบริการในการปรับปรุงแหลงทิ้งขยะ/บอขยะ ฯลฯ
  -  คาโฆษณาเผยแพร เปนคาจางทํา
วารสาร แผน พับ โปสเตอร เอกสารสรุปผลการดําเนินงานของ
องคกร หรือเผยแพรกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล
  - คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ เอกสาร คูมือทาง
วิชาการ ตางๆ เปนตน
(สํานักงานปลัด งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจายจาก
เงินรายจายประจําปี 2564)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดซื้อถังขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 40,000 บาท

   เพื่อจัดซื้อถังขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูล
   - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
   - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย 
พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
   - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด มท
 0810.5/ว 629 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
   - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1570 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562
   - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1320 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563
(สํานักงานปลัด งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจายจาก
เงินงบประมาณรายจายประจําปี 2564)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาทรัพยสินภายในหนวยงาน เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงานใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคการปกครอง
สวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้
  1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
  2. คาสิ่งของที่ซื้อมาในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
(สํานักงานปลัด งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจายจาก
เงินรายจายประจําปี 2564)
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวที่จําเปนตองใชการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล  ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาจําแนกสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประรายจาย
(สํานักงานปลัด งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจายจาก
เงินรายจายประจําปี 2564)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ใชกับรถบรรทุก
ขยะ หมายเลขทะเบียน 83-4889 ชัยภูมิ  ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาจําแนกสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประรายจาย
(สํานักงานปลัด งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจายจาก
เงินรายจายประจําปี 2564)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใชกับรถบรรทุก
ขยะ หมายเลขทะเบียน 83-4889 ชัยภูมิ หรือเครื่องกลหรือยาน
พาหนะ ดานงานจํากัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุและครุภัณฑตามหลักจําแนกประเภทรายจาย
(สํานักงานปลัด งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจายจาก
เงินรายจายประจําปี 2564)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 295,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนระดับตําบลคอนสวรรค จํานวน 200,000 บาท

   เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการชวยเหลือประชาชน
ระดับตําบลคอนสวรรค ตามอํานาจหนาที่ พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6
 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการชวยเหลือ
ประชาชน พ.ศ. 2560 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(สํานักงานปลัด แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ตั้งจายจาก
เงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติด ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0810.6/
ว1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.6/ว3334 ลงวันที่ 
18 ตุลาคม 2561,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/
ว 3188  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562  หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0816.3/ว 1331 ลงวันที่ 
1 พฤษภาคม 2563
(สํานักงานปลัด แผนงานสรางความเขมแข็ง ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)
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โครงการพัฒนาศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ
ตําบลคอนสวรรค

จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุตําบลคอนสวรรค 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(สํานักงานปลัด แผนงานสรางความเขมแข็ง ตั้งจายจากเงิน
ประมาณรายจายประจําปี 2564

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองสมานฉันท
ของคนในชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมและสนับสนุนการสราง
ความปรองดองสมานฉันทของคนในชุมชน ตามอํานาจหนาที่ พร
บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
ตามแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 และตามระเบียบแกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 6 และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนที่สุด มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(สํานักงานปลัด แผนงานสรางความเขมแข็ง ตั้งจายจากเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี 2564)

โครงการสรางครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางครอบครัว
คุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(สํานักงานปลัด แผนงานสรางความเขมแข็ง ตั้งจายจากเงิน
ประมาณรายจายประจําปี 2564)
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โครงการเสริมสรางคลังปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑจากกลุมอาชีพผูสูง
อายุ ผูพิการ ผูยากไร ผูดอยโอกาส

จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางคลัง
ปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑจากกลุมอาชีพผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูยากไร ผูดอยโอกาส  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 อํานาจหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(สํานักงานปลัด แผนงานสรางความเขมแข็ง ตั้งจายจากเงิน
งบประมาณรายจายประจําปี 2564)

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานวันสตรีสากลและวันสตรีไทย จํานวน 15,000 บาท

   เพื่อดําเนินงานโครงการจัดงานวันสตรีสากลและวันสตรีไทย
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอคอน
สวรรคในการดําเนินโครงการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
(สํานักงานปลัด แผนงานสรางความเขมแข็ง ตั้งจายจากเงิน
ประมาณรายจายประจําปี 2564
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ จํานวน 70,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 อํานาจหนาที่
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 มาตรา 66 มาตรา 67 (6) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศาสนาและ
วัฒนธรรม ตั้งจายจากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพตําบลคอนสวรรค จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพตําบลคอนสวรรค  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66
 มาตรา 67 (6) 
(สํานักงานปลัด แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจายจากเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปี 2564)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกิจกรรมวันครอบครัวรดน้ําผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกิจกรรมวันครอบ
ครัวรดน้ําผูสูงอายุ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 อํานาจหนาที่ตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 มาตรา 66 มาตรา 67 (6) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศาสนาและ
วัฒนธรรม ตั้งจายจากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

โครงการจัดงานนมัสการพระใหญใบเสมา จํานวน 200,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานนมัสการ
พระใหญใบเสมา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 อํานาจหนาที่ตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 มาตรา 66 มาตรา 67 (6) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศาสนาและ
วัฒนธรรม ตั้งจายจากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2564)
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66
 มาตรา 67 (6) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศาสนาและ
วัฒนธรรม ตั้งจายจากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลคอนสวรรคโครงการอนุรักษฟนฟูจารีต
ประเพณีภูมิปัญญาทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการเงินอุดหนุนกิจการที่
เปนสาธารณประโยชน (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลคอนสวรรค
โครงการอนุรักษฟนฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาทองถิ่น) โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66 มาตรา 67 (6) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศาสนาและ
วัฒนธรรม ตั้งจายจากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2564)
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะนครกาหลง จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงสาธารณะ
นครกาหลง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66
 มาตรา 67 (6) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศาสนาและ
วัฒนธรรม ตั้งจายจากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

โครงการมัคคุเทศกนอยนครกาหลง จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการมัคคุเทศนนอย
นครกาหลง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66
 มาตรา 67 (6) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศาสนาและ
วัฒนธรรม ตั้งจายจากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2564)
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โครงการอนุรักษแหลงโบราณสถานและสถานที่ประกอบพิธีกรรม
ตามความเชื่อชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษแหลง
โบราณสถานและสถานที่ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของ
ชุมชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66 
มาตรา 67 (6) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศาสนาและ
วัฒนธรรม ตั้งจายจากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2564)

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานประเพณีของดีคอนสวรรค จํานวน 70,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดงานประเพณีของดีอําเภอ
คอนสวรรค ที่ทําการปกครองอําเภอคอนสวรรค  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 
มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศาสนาและ
วัฒนธรรม ตั้งจายจากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี 2564)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 196,000 บาท

งบบุคลากร รวม 180,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 180,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และจายเปนเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี ในรอบปีงบประมาณ ประจําปี 2564 
ใหแกนักวิชาการเกษตร 
( สํานักงานปลัด แผนงานการเกษตร ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปี 2564)

งบดําเนินงาน รวม 16,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 2,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนตําบล
(สํานักงานปลัด แผนงานการเกษตร ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปี 2564)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่ไดรับใหปฏิบัติหนาที่นอก
เวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักงานปลัด  แผนงานการเกษตร ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปี 2564)

ค่าใช้สอย รวม 12,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 2,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง,คาพาหนะ,คาที่พัก,คาลง
ทะเบียน,คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน,คาผานทางดวน
พิเศษ,คาธรรมเนียมการใชสนามบินและคาธรรมการใชสนามบิน
และคาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
หรือผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลใหปฏิบัติ
หนาที่เพื่อประโยชนขององคกร โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2559  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(สํานักงานปลัด แผนงานเกษตร ตั้งจายจากเงินงบประมาณราย
จายประจําปี 2564)

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักงานปลัด  แผนงานการเกษตร ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปี 2564)
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกอสรางและซอมแซมฝายตามแนวพระราชดําริฯ จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายกอสรางและซอมแซม บํารุงรักษา
ฝายกั้นน้ําตามพระราชดําริฯ ตามอํานาจหนาที่ พรบ.สภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 67 ขอ (9)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(สํานักงานปลัด แผนงานการเกษตร ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปี 2565)

โครงการอนุรักษสภาพป่าไมในพื้นที่ตําบลคอนสวรรค จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอนุรักษสภาพป่าไมใน
พื้นที่ตําบลคอนสวรรค เพื่อใหชุมชนมีความรักในป่าไมและสิ่งแวด
ลอม ตามอํานาจหนาที่ พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 มาตรา 67 ขอ (9)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
(สํานักงานปลัด แผนงานการเกษตร ตั้งจายจากเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปี 2564)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,882,464 บาท

งบกลาง รวม 16,882,464 บาท
งบกลาง รวม 16,882,464 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 160,000 บาท

   เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคม ใหกับพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลคอนสวรรค

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,500 บาท

     เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ใหกับลูกจาง
ประจําขององคการบริหารสวนตําบลคอนสวรรค
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,760,400 บาท

    เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ แยกเปน.-
    - ตั้งไว 5,745,600 บาท เพื่อจายเปนคาเงินสวัสดิการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตําบลคอนสวรรค ชวงอายุ 60-69
 ปี จํานวน 798 คน คนละ 600 บาท/เดือน เวลา 12 เดือน/คน
    - ตั้งไว 3,385,200 บาท เพื่อจายเปนคาเงินสวัสดิการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตําบลคอนสวรรค ชวงอายุ 60-79
 ปี จํานวน 403 คน คนละ 700 บาท/เดือน เวลา 12 เดือน/คน
   -  ตั้งไว 1,334,400 บาท เพื่อจายเปนคาเงินสวัสดิการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตําบลคอนสวรรค ชวงอายุ 80-89
 ปี จํานวน  คน 139 คนละ 800 บาท/เดือน เวลา 12 เดือน/คน
  - ตั้งไว 192,000 บาท เพื่อจายเปนคาเงินสวัสดิการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุตําบลคอนสวรรค ชวงอายุ 90 ปีขึ้น
ไป จํานวน 16 คน คนละ 1,000 บาท/เดือน เวลา 12 เดือน/คน
  -เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ แยกเปน.-
    - ตั้งไว 75,600 บาท เพื่อจายเปนคาเงินสวัสดิการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุตําบลคอนสวรรคแบบขั้นบันได ชวงอายุ 69
ปี เปน 70 ปี จํานวน 63 คน คนละ 100 บาท/เดือน เวลา 12
 เดือน/คน
    - ตั้งไว 19,200 บาท เพื่อจายเปนคาเงินสวัสดิการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุตําบลคอนสวรรคแบบขั้นบันได ชวงอายุ 79
 ปี เปน 80 ปี จํานวน 16 คน คนละ 100 บาท/เดือน เวลา 12
 เดือน/คน
    - ตั้งไว 19,200 บาท เพื่อจายเปนคาเงินสวัสดิการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุตําบลคอนสวรรคแบบขั้นบันได ชวงอายุ 89
 ปี เปน 90 ปี จํานวน 2 คน คนละ 200 บาท/เดือน เวลา 12
 เดือน/คน

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 5,064,000 บาท

  เพื่อตั้งจายเปนคาเงินสวัสดิการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู
พิการ ตําบลคอนสวรรค จํานวน 422 คน คน
ละ 1,000 บาท/เดือน เวลา 12 เดือน/คน
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อตั้งจายเปนคาเงินสวัสดิการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วย
เอดส ตําบลคอนสวรรค จํานวน 5 คน คน
ละ 500 บาท/เดือน เวลา 12/เดือน/คน

สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

   เพื่อแกไขปัญหาความเดือดรอนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเพื่อ ใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการ
บรรเทาปัญหาความเดือด รอนของประชาชน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย เพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559 หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท
 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับตําบล จํานวน 150,000 บาท

   เพื่อจายในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล (ตามรายหัวประชากร 5,000 x 55) โดย อบต.
สมทบไมนอยกวารอยละ 40 ของคาบริการสาธารณะสุขที่ได
รับจากกองทุนฯ

เงินชวยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือพิเศษกรณีที่พนักงานสวนตําบลผูรับ
บํานาญ ลูกจาง พนักงานจาง ถึงแกความตายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจายไดพระราช
กฤษฎีกา การจายเงินบําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียว
กัน พ.ศ. 2535 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0013.4/ว
1765 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0312/ว1035 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่อง
การจายเงินเดือนและเงินชวยเหลือพิเศษในกรณีพนักงานสวน
ตําบลถึงแกความตาย
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 182,400 บาท

   เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
(กบท.) โดยหักจากประมาณการรายรับไมรวมเงินอุดหนุน 
ในอัตรารอยละหนึ่ง

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 210,564 บาท

  เพื่อจายเปนคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 17,547 บาท

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ 
ซึ่งจดทะเบียนแลว (กสจ.)

จํานวน 7,600 บาท

  เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจาง
ประจําสวนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแลว (กสจ.)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ตําบล

150,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

160,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,760,400

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพสําหรับลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียน
แล้ว (กสจ.)

7,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

182,400

สํารองจ่าย 300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,064,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

210,564

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ตําบล

150,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

160,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,760,400

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพสําหรับลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียน
แล้ว (กสจ.)

7,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

182,400

สํารองจ่าย 300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,064,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

210,564
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 709,080 156,700 602,688

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

76,260 8,820 26,280

เงินเดือนพนักงาน 180,000 1,020,120 402,720 1,745,160

เงินวิทยฐานะ 168,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 244,320

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 8,800 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2,000 54,000 144,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,892,800 1,892,800

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 160,080 971,126 2,599,674

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 21,300 21,300

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

14,520 52,540 178,420

เงินเดือนพนักงาน 352,080 3,529,022 7,229,102

เงินวิทยฐานะ 168,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 244,320

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 252,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 34,800 83,600

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

60,000 17,000 287,000

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  15:10:32 หน้า : 4/48



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 48,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

2,000 6,000 4,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,000 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการคน
งานเก็บขยะ

252,000

ค่าจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยของสถานที่
ราชการ

ค่าเช่าพื้นที่สําหรับจัด
ทําเว็ปไซต์ (Website)

รายจ่ายเกี่ยวกับการ
สอบเขตรังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์ 
ตําบลคอนสวรรค์

20,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ดังนี้

160,000 110,000 130,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 48,000 244,000 340,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

2,000 10,000 24,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 30,000 55,000

ค่าจ้างเหมาบริการคน
งานเก็บขยะ

252,000

ค่าจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยของสถานที่
ราชการ

108,000 108,000

ค่าเช่าพื้นที่สําหรับจัด
ทําเว็ปไซต์ (Website)

10,000 10,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการ
สอบเขตรังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์ 
ตําบลคอนสวรรค์

20,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ดังนี้

5,000 150,000 555,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

15,000 15,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายการบริการ
สถานศึกษา ดังนี้

604,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

2,000 20,000 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
ฯลฯ

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

โครงการ อบต.เคลื่อน
ที่พบประชาชน

โครงการก่อสร้างและ
ซ่อมแซมฝายตามแนว
พระราชดําริฯ

20,000

โครงการการขับเคลื่อน
ภารกิจศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน (ศยช.)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายการบริการ
สถานศึกษา ดังนี้

604,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ฯ

60,000 60,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

5,000 10,000 77,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
ฯลฯ

200,000 200,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

7,000 7,000

โครงการ อบต.เคลื่อน
ที่พบประชาชน

10,000 10,000

โครงการก่อสร้างและ
ซ่อมแซมฝายตามแนว
พระราชดําริฯ

20,000

โครงการการขับเคลื่อน
ภารกิจศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน (ศยช.)

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกิจกรรมวัน
ครอบครัวรดน้ําผู้สูงอายุ

20,000

โครงการคัดแยกขยะต้น
ทาง

30,000

โครงการคาราวานเสริม
สร้างเด็กและเยาวชน

100,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี     
ศรีสินทรมหาวชิราลงกร
ณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่
หัว

โครงการจัดแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์

70,000

โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
นาง เจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกิจกรรมวัน
ครอบครัวรดน้ําผู้สูงอายุ

20,000

โครงการคัดแยกขยะต้น
ทาง

30,000

โครงการคาราวานเสริม
สร้างเด็กและเยาวชน

100,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี     
ศรีสินทรมหาวชิราลงกร
ณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่
หัว

10,000 10,000

โครงการจัดแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์

70,000

โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
นาง เจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ (วันแม่แห่ง
ชาติ)

โครงการจัดงาน
นมัสการพระใหญ่ใบ
เสมา

200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

20,000

โครงการจัดงานวันพระ
บาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร

โครงการจัดซื้อถังขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

40,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินฯ

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนระดับตําบล
คอนสวรรค์

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ (วันแม่แห่ง
ชาติ)

10,000 10,000

โครงการจัดงาน
นมัสการพระใหญ่ใบ
เสมา

200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

20,000

โครงการจัดงานวันพระ
บาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร

10,000 10,000

โครงการจัดซื้อถังขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

40,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินฯ

120,000 120,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนระดับตําบล
คอนสวรรค์

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตั้งจุดตรวจ
และบริการประชาชนลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
ปีใหม่

โครงการตั้งจุดตรวจ
และบริการประชาชนลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

โครงการตามนโยบาย
หน่วย
งานราชการ,รัฐบาล,กระ
ทรวงมหาดไทย และ
อื่นๆ

โครงการประชุม
ประชาคมทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - พ.ศ.2565)

โครงการปรับปรุงสวน
สาธารณะนครกาหลง

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตั้งจุดตรวจ
และบริการประชาชนลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
ปีใหม่

10,000 10,000

โครงการตั้งจุดตรวจ
และบริการประชาชนลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

10,000 10,000

โครงการตามนโยบาย
หน่วย
งานราชการ,รัฐบาล,กระ
ทรวงมหาดไทย และ
อื่นๆ

10,000 10,000

โครงการประชุม
ประชาคมทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - พ.ศ.2565)

10,000 10,000

โครงการปรับปรุงสวน
สาธารณะนครกาหลง

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 
2.5 ในพื้นที่ตําบลคอน
สวรรค์

10,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID - 
19)

50,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
ประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนตําบลคอน
สวรรค์ อําเภอคอน
สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการในการ
ปฏิบัติงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 
2.5 ในพื้นที่ตําบลคอน
สวรรค์

10,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID - 
19)

50,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
ประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนตําบลคอน
สวรรค์ อําเภอคอน
สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

30,000 30,000

โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการในการ
ปฏิบัติงาน

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ตําบลคอนสวรรค์

30,000

โครงการพัฒนาองค์กร 
(OD) ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล 
พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง และผู้
สังเกตการณ์

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะ
กรรมการ ศพด.

20,000

โครงการมัคคุเทศก์น้อย
นครกาหลง

20,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

20,000

โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น
เชิงสมานฉันท์

โครงการวัดประชาสร้าง
สุข สร้างสัปปายะ ด้วย
วิถี 5 ส.

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ตําบลคอนสวรรค์

30,000

โครงการพัฒนาองค์กร 
(OD) ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล 
พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง และผู้
สังเกตการณ์

100,000 100,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะ
กรรมการ ศพด.

20,000

โครงการมัคคุเทศก์น้อย
นครกาหลง

20,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

20,000

โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น
เชิงสมานฉันท์

10,000 10,000

โครงการวัดประชาสร้าง
สุข สร้างสัปปายะ ด้วย
วิถี 5 ส.

10,000 10,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันท้องถิ่นไทย

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชุมชน

10,000

โครงการสร้างครอบครัว
คุณธรรมนําสังคมไทย
เข้มแข็ง

10,000

โครงการสร้างครอบครัว
คุณธรรมนําสังคมไทย
เข้มแข็งศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลคอนสวรรค์

10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

40,000

โครงการเสริมสร้างคลัง
ปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อย
โอกาส

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันท้องถิ่นไทย 5,000 5,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชุมชน

10,000

โครงการสร้างครอบครัว
คุณธรรมนําสังคมไทย
เข้มแข็ง

10,000

โครงการสร้างครอบครัว
คุณธรรมนําสังคมไทย
เข้มแข็งศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลคอนสวรรค์

10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

40,000

โครงการเสริมสร้างคลัง
ปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อย
โอกาส

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชฯ

10,000

โครงการอนุรักษ์สภาพ
ป่าไม้ในพื้นที่ตําบลคอน
สวรรค์

30,000

โครงการอนุรักษ์แหล่ง
โบราณสถานและสถาน
ที่ประกอบพิธีกรรมตาม
ความเชื่อชุมชน

30,000

โครงการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพตําบลคอน
สวรรค์

10,000

โครงการออกบริการ
ประชาชนเคลื่อนที่ จัด
เก็บภาษีประจําปีงบ
ประมาณ 2564

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 5,000 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 130,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชฯ

10,000

โครงการอนุรักษ์สภาพ
ป่าไม้ในพื้นที่ตําบลคอน
สวรรค์

30,000

โครงการอนุรักษ์แหล่ง
โบราณสถานและสถาน
ที่ประกอบพิธีกรรมตาม
ความเชื่อชุมชน

30,000

โครงการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพตําบลคอน
สวรรค์

10,000

โครงการออกบริการ
ประชาชนเคลื่อนที่ จัด
เก็บภาษีประจําปีงบ
ประมาณ 2564

10,000 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 70,000 165,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 20,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 110,000 180,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 135,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 40,000 80,000 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 515,900

วัสดุก่อสร้าง 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 30,000 60,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 50,000 40,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางานนักบริหาร
ท้องถิ่น

เก้าอี้สํานักงาน 7,500

ค่าเก้าอี้โต๊ะทํางาน  
ขนาด 4 ฟุต

ค่าเก้าอี้สํานักงาน 3,200

ค่าโต๊ะทํางานเหล็ก  
ขนาด 4 ฟุต

ตู้บานเลื่อน 2 บาน 8,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 515,900

วัสดุก่อสร้าง 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 12,000 12,000

วัสดุสํานักงาน 280,000 370,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

80,000 80,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 15,000 15,000

ค่าไฟฟ้า 200,000 290,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางานนักบริหาร
ท้องถิ่น

6,000 6,000

เก้าอี้สํานักงาน 7,500

ค่าเก้าอี้โต๊ะทํางาน  
ขนาด 4 ฟุต

5,000 5,000

ค่าเก้าอี้สํานักงาน 9,600 12,800

ค่าโต๊ะทํางานเหล็ก  
ขนาด 4 ฟุต

5,000 5,000

ตู้บานเลื่อน 2 บาน 8,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

โต๊ะทํางานนักบริหาร
ท้องถิ่น

โพเดียม ไม้สักทอง 10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

โต๊ะทํางานนักบริหาร
ท้องถิ่น

10,000 10,000

โพเดียม ไม้สักทอง 10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300 4,300

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายกุดจระเข้เชื่อมถนน
ลาดยางไป
ชีวังเวิน) บ้านคอน
สวรรค์ หมู่ 15 ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
45.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 225 ตาราง
เมตร

110,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ถนนเส้นไปบ้านลาด
ใหญ่เริ่มจากหัวสะพาน
ไปถึงทางแยกเข้านาครู
ไพฑูรย์ บ้านจอก หมู่ที่ 
2 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร 
ยาว 70.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร มีปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 
ตารางเมตร

148,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายกุดจระเข้เชื่อมถนน
ลาดยางไป
ชีวังเวิน) บ้านคอน
สวรรค์ หมู่ 15 ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
45.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 225 ตาราง
เมตร

110,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ถนนเส้นไปบ้านลาด
ใหญ่เริ่มจากหัวสะพาน
ไปถึงทางแยกเข้านาครู
ไพฑูรย์ บ้านจอก หมู่ที่ 
2 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร 
ยาว 70.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร มีปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 
ตารางเมตร

148,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนายขุนดง (เชื่อม
ต่อสายเดิม) บ้านจอก 
หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 50.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 250 ตารางเมตร

131,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
นางเอื้อมภรถึงบ้านนาง
จิตตา 
บ้านหนองโก หมู่ที่ 10 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 70.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 280 ตารางเมตร

148,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนายขุนดง (เชื่อม
ต่อสายเดิม) บ้านจอก 
หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 50.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 250 ตารางเมตร

131,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
นางเอื้อมภรถึงบ้านนาง
จิตตา 
บ้านหนองโก หมู่ที่ 10 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 70.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 280 ตารางเมตร

148,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้าบ้านนายประสิทธิ์
ศักดิ์ถึงบ้านนายบุญ
เรือง ดื่มโชค บ้านโนน
โพธิ์ หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 70.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 280 ตารางเมตร

148,700

โครงการก่อสร้างถนน
ดินเพื่อการเกษตร สาย
หนองโพนถึงหนองเรือ 
บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 
ถนนกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร สูง 
0.60 เมตร ปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 
ตารางเมตร

157,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้าบ้านนายประสิทธิ์
ศักดิ์ถึงบ้านนายบุญ
เรือง ดื่มโชค บ้านโนน
โพธิ์ หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 70.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 280 ตารางเมตร

148,700

โครงการก่อสร้างถนน
ดินเพื่อการเกษตร สาย
หนองโพนถึงหนองเรือ 
บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 
ถนนกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร สูง 
0.60 เมตร ปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 
ตารางเมตร

157,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขยายไหล่ถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
บ้านนาเสียว หมู่ที่ 5 
ช่วงที่ 1
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 120 เมตร หนา 
0.15 เมตร มีปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
48 ตารางเมตร ช่วงที่ 2
 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 60 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 120 ตารางเมตร

85,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขยายไหล่ถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
บ้านนาเสียว หมู่ที่ 5 
ช่วงที่ 1
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 120 เมตร หนา 
0.15 เมตร มีปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
48 ตารางเมตร ช่วงที่ 2
 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 60 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 120 ตารางเมตร

85,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขยายไหล่ถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 14 
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 
1.00 เมตร ยาว 30.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 30 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 
1.60 เมตร ยาว 95.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 152 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 
0.90 เมตร ยาว 90.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 81 ตารางเมตร

132,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขยายไหล่ถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 14 
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 
1.00 เมตร ยาว 30.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 30 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 
1.60 เมตร ยาว 95.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 152 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 
0.90 เมตร ยาว 90.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 81 ตารางเมตร

132,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้าบ้านนายรื่นถึงบ้าน
นายสนั่น 
บ้านหนองทอน หมู่ที่ 4 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 70.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 280 ตารางเมตร

138,600

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเส้นหลังโฮมสเตย์
ปูนิ่ม บ้านจอก หมู่ที่ 13 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร สูง 1.00 
เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,000 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังปิด
หน้า หนา 0.15 เมตร

54,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้าบ้านนายรื่นถึงบ้าน
นายสนั่น 
บ้านหนองทอน หมู่ที่ 4 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 70.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 280 ตารางเมตร

138,600

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเส้นหลังโฮมสเตย์
ปูนิ่ม บ้านจอก หมู่ที่ 13 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร สูง 1.00 
เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,000 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังปิด
หน้า หนา 0.15 เมตร

54,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
โดยลงลูกรังถนนสาย
ลําห้วยเสียว บ้านหนอง
ชาติ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
1,300.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร มีปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900 
ตารางเมตร

50,000

โครงการวางท่อระบาย
น้ําคลองหนองว้า บ้าน
โนนขุนทิพย์ หมู่ที่ 7 จุด
ที่ 1 
ท่อระบายน้ํา คสล. 
0.80 x 1.00 เมตร 
จํานวน 10 ท่อน จุดที่ 2
 ท่อระบายน้ํา คสล. 
0.80 x 1.00 เมตร 
จํานวน 6 ท่อน พร้อม
ยาแนวประสานท่อ

33,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
โดยลงลูกรังถนนสาย
ลําห้วยเสียว บ้านหนอง
ชาติ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
1,300.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร มีปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900 
ตารางเมตร

50,000

โครงการวางท่อระบาย
น้ําคลองหนองว้า บ้าน
โนนขุนทิพย์ หมู่ที่ 7 จุด
ที่ 1 
ท่อระบายน้ํา คสล. 
0.80 x 1.00 เมตร 
จํานวน 10 ท่อน จุดที่ 2
 ท่อระบายน้ํา คสล. 
0.80 x 1.00 เมตร 
จํานวน 6 ท่อน พร้อม
ยาแนวประสานท่อ

33,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางท่อระบาย
น้ําเสียจากหน้าโรงเรียน
ถึงเมรุบ้านคอนสวรรค์ 
บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 9
 ท่อระบายน้ํา คสล
.ขนาด 0.40x1.00 เมตร 

ความยาวรวม 130 
เมตร พร้อมบ่อพักและ
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก

118,200

โครงการวางท่อระบาย
น้ําเสียจุดหน้าวัดบ้าน
คอนสวรรค์ (วัดใหญ่) 
บ้านคอนสวรรค์ 
หมู่ที่ 11 ท่อระบายน้ํา 
คสล. ขนาด 0.40 x 
1.00 เมตร ความยาว
รวม 150 เมตร 
พร้อมบ่อพักและฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก

100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมป้ายที่ทําการ อบต
.คอนสวรรค์

85,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางท่อระบาย
น้ําเสียจากหน้าโรงเรียน
ถึงเมรุบ้านคอนสวรรค์ 
บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 9
 ท่อระบายน้ํา คสล
.ขนาด 0.40x1.00 เมตร 

ความยาวรวม 130 
เมตร พร้อมบ่อพักและ
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก

118,200

โครงการวางท่อระบาย
น้ําเสียจุดหน้าวัดบ้าน
คอนสวรรค์ (วัดใหญ่) 
บ้านคอนสวรรค์ 
หมู่ที่ 11 ท่อระบายน้ํา 
คสล. ขนาด 0.40 x 
1.00 เมตร ความยาว
รวม 150 เมตร 
พร้อมบ่อพักและฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก

100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมป้ายที่ทําการ อบต
.คอนสวรรค์

85,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

อาคารต่าง ๆ

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้าง (ค่า K)

10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น อําเภอคอนสวรรค์ 
ประจําปีงบประมาณ 
2564

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

200,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลคอนสวรรค์
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

อาคารต่าง ๆ

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้าง (ค่า K)

10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น อําเภอคอนสวรรค์ 
ประจําปีงบประมาณ 
2564

30,000 30,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

200,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลคอนสวรรค์
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 12 ต.คอนสวรรค์  
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

35,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 7 ต.คอนสวรรค์  
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

30,000

โครงการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรมนัก
เรียน

10,000

โครงการคุณธรรมนํา
ความรู้สู่เศรษฐกิจพอ
เพียง

10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีของดีคอน
สวรรค์

70,000

โครงการจัดงานวันสตรี
สากลและวันสตรีไทย

15,000

โครงการนําคุณธรรมนํา
ความรู้สู่เศรษฐกิจพอ
เพียง

10,000

โครงการมหกรรม
วิชาการนักเรียน

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 12 ต.คอนสวรรค์  
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

35,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 7 ต.คอนสวรรค์  
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

30,000

โครงการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรมนัก
เรียน

10,000

โครงการคุณธรรมนํา
ความรู้สู่เศรษฐกิจพอ
เพียง

10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีของดีคอน
สวรรค์

70,000

โครงการจัดงานวันสตรี
สากลและวันสตรีไทย

15,000

โครงการนําคุณธรรมนํา
ความรู้สู่เศรษฐกิจพอ
เพียง

10,000

โครงการมหกรรม
วิชาการนักเรียน

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วันโรงเรียนบ้านคอน
สวรรค์

600,000

อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วันโรงเรียนบ้านโนน
โพธิ์

400,000

รวม 16,882,464 246,000 500,000 295,000 4,764,880 625,040 714,000 5,385,828
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วันโรงเรียนบ้านคอน
สวรรค์

600,000

อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วันโรงเรียนบ้านโนน
โพธิ์

400,000

รวม 884,680 9,479,208 39,777,100
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