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จ ำนวนเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รอง
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฯ พ.ศ.2557 ฉบับท่ี 2  เป็นเงิน  42,120 
บำท  ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฯ พ.ศ.2557 ฉบับท่ี 
2  เป็นเงิน  42,120 บำท  ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 514,080 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฯ พ.ศ.2557 ฉบับท่ี 
2  เป็นเงิน  514,080 บำท ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

งบบุคลากร 6,549,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,225,520 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 33,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป 8,827,440 บาท

หน้ำ :
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชิงชุม

อ ำเภอ พรรณำนิคม   จังหวัดสกลนคร
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป เป็นเงิน  807,720 บำท  ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
- เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง 
มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 10 
กรกฎำคม 2560

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล และหัวหน้ำส ำนักปลัด  เป็นเงิน  126,000 บำท  ปรำกฎใน
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 807,720 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนต ำบลท่ีมีสิทธิได้รับตำม
ระเบียบฯ  เป็นเงิน  84,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป

เงินประจ ำต ำแหน่ง 126,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีส ำหรับ
พนักงำนส่วนต ำบล  เป็นเงิน  3,210,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 84,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,323,720 บาท
เงินเดือนพนักงำน 3,210,000 บำท

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,540,800 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือน ประธำนสภำ รองประธำนสภำ 
สมำชิกสภำ และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฯ พ.ศ.2557 
ฉบับท่ี 2  เป็นเงิน  1,540,800 บำท  ปรำกฎในแผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล

86,400 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือน เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทน
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ฯ พ.ศ.2557 ฉบับท่ี 2  เป็นเงิน  86,400 บำท  ปรำกฎในแผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป
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รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 400,000 บำท

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
และผ ้บริหำรท่ีมีสิทธิได้รับตำมระเบียบฯ เป็นเงิน  20,000 บำท  
ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ค่าใช้สอย 1,120,000 บาท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนส่วนต ำบล ผ ้มีสิทธิได้รับเงิน
ค่ำเช่ำบ้ำนตำมระเบียบฯ เป็นเงิน  205,200 บำท  ปรำกฎใน
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 20,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกรรมกำรสอบคัดเลือกพนักงำนส่วนต ำบล
ให้ด ำรงต ำแหน่งท่ีส งข้ึน
- ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงหรือคณะกรรมกำรอ่ืนท่ี
ปฏิบัติงำนให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชิงชุม
- ค่ำป่วยกำรของ อปพร.ท่ีได้รับค ำส่ังให้ปฏิบัติหน้ำท่ี
- ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีในกำรเลือกต้ัง
- ค่ำประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นเงิน  300,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ค่ำเช่ำบ้ำน 205,200 บำท

ค่าตอบแทน 525,200 บาท
ค่ำตอบแทนผ ้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

300,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำว พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
และพนักงำนจ้ำงท่ัวไป ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ  เป็นเงิน  
96,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

งบด าเนินงาน 2,278,200 บาท

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 96,000 บำท
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จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง 200,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมกำรรับเสด็จ 30,000 บำท

- เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมกำรรับเสด็จ เช่น ค่ำจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรเตรียมกำรรับเสด็จฯ  เป็นเงิน  
30,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 200,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ส ำหรับเป็นค่ำเบ้ียเล้ียง
เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำลงทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใน
กำรเดินทำงไปเข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ ของผ ้บริหำร สมำชิก
สภำฯ พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง ท่ีมีสิทธิได้รับตำมระเบียบ
ฯ  เป็นเงิน  200,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ดังน้ี

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้แก่ผ ้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำง
หน่ึง ดังน้ี
- ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนและบริกำรอ่ืนๆ
- ค่ำเช่ำทรัพย์สิน เช่น ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ฯลฯ
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ เช่น จ้ำงเหมำรถ จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำย จ้ำง
เหมำด ดส่ิงปฏิก ล จ้ำงเหมำในกำรจัดท ำเว็บไซด์หน่วยงำน ฯลฯ
- ค่ำเย็บหนังสือ เข้ำปกหนังสือ เข้ำเล่มแผนฯ ข้อบัญญัติ และ
เอกสำรต่ำงๆ ของ อบต.
- ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  
- ค่ำเบ้ียประกัน
เป็นเงิน  400,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 40,000 บำท
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ส ำนักงำน เช่น
- กระดำษ แฟ้ม น้ ำยำลบค ำผิด เคร่ืองเย็บกระดำษ ฯลฯ
- น้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชนท่ีมำติดต่อรำชกำร
เป็นเงิน  60,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 20,000 บำท

ค่าวัสดุ 420,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 60,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 150,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม บ ำรุงรักษำวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
อ่ืน เช่น เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร๊ินเตอร์ 
เคร่ืองโทรศัพท์ โทรสำร ต ้ โต๊ะ รถยนต์ ฯลฯ  เป็นเงิน  150,000 
บำท  ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพและเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนและศึกษำด งำน ผ ้บริหำร สมำชิกสภำ อบต. พนักงำนและ

100,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนและศึกษำด งำน 
ผ ้บริหำร สมำชิกสภำ อบต. พนักงำนและพนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำป้ำย
โครงกำร ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำท่ีพัก ค่ำจ้ำงเหมำรถ ฯลฯ  
ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 77  
ล ำดับท่ี 1

- เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังตำมท่ีคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง
ก ำหนด กรณีครบวำระ ยุบสภำฯ กรณีแทนต ำแหน่งท่ีว่ำง กรณี 
กกต.ส่ังให้มีกำรเลือกต้ังใหม่ และกำรเลือกต้ังอ่ืนๆ เช่น ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีเก่ียวกับกำรเลือกต้ัง  เป็นเงิน  
200,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3675 ลง
วันท่ี 6 กรกฎำคม 2561 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1705 ลง
วันท่ี 20 มีนำคม 2563 
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จ ำนวนค่ำบริกำรไปรษณีย์ 1,000 บำท

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์ และค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชิงชุม  เป็นเงิน  20,000 บำท  ปรำกฎ
ในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชิงชุม  เป็น
เงิน  5,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ค่ำไฟฟ้ำ 180,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำภำยในอำคำรส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเชิงชุม  เป็นเงิน  180,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือแผ่นซีดี หมึก กระดำษต่อเน่ือง แป้นพิมพ์ 
เม้ำส์ โปรแกรม และวัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
เป็นเงิน  10,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ค่าสาธารณูปโภค 213,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันดีเซล น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเคร่ือง แก๊สหุงต้ม 
ฯลฯ  ส ำหรับรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ เคร่ืองตัดหญ้ำและอ่ืนๆ ท่ีใช้
ในส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชิงชุม  เป็นเงิน  300,000 
บำท  ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือยำงนอก  ยำงใน แบตเตอร่ี หัวเทียน น้ ำมัน
เบรค ฯลฯ  ท่ีใช้กับรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ เคร่ืองตัดหญ้ำ และ
อ่ืนๆ  เป็นเงิน  30,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 300,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ เช่น ไม้กวำด ไม้ถ พ้ืน แปรง
ขัดพ้ืน น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ น้ ำยำล้ำงจำน ฯลฯ เป็นเงิน  20,000 
บำท  ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 30,000 บำท
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ผ ้มีสิทธิได้รับค่ำ
เช่ำบ้ำนตำมระเบียบฯ  เป็นเงิน  174,000 บำท  ปรำกฎใน
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562

ค่าตอบแทน 194,000 บาท
ค่ำเช่ำบ้ำน 174,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำว ส ำหรับพนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจ พนักงำนจ้ำงท่ัวไป ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ  เป็น
เงิน  38,400 บำท  ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

งบด าเนินงาน 941,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป เป็นเงิน  297,720 บำท  ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
- เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง 
มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 10 

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 38,400 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับผ ้อ ำนวยกำรกองคลัง  เป็น
เงิน  42,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 297,720 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ส ำหรับ
พนักงำนส่วนต ำบล  เป็นเงิน  1,590,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,968,120 บาท
เงินเดือนพนักงำน 1,590,000 บำท

งานบริหารงานคลัง 2,914,620 บาท
งบบุคลากร 1,968,120 บาท

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 7,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรใช้บริกำรระบบอินเตอร์เน็ต เว็บ
ไซด์ และค่ำส่ือสำรอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับกำรใช้บริกำร  เป็นเงิน  
7,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำดวงตรำไปรษณีย์ ค่ำธรรมเนียมกำรโอน
เงิน ฯลฯ ในกำรส่งหนังสือหรือเอกสำรทำงรำชกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเชิงชุม  เป็นเงิน  1,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป
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ค่าวัสดุ 45,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 40,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 30,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม บ ำรุงรักษำวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สิน
อ่ืน เช่น เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร๊ินเตอร์ ต ้ 
โต๊ะ ฯลฯ  เป็นเงิน  30,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 100,000 บำท

- เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ส ำหรับเป็นค่ำเบ้ีย
เล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบียน และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนในกำรเดินทำงไปอบรม สัมมนำ ของพนักงำนส่วน
ต ำบล พนักงำนจ้ำง ท่ีมีสิทธิได้รับตำมระเบียบฯ   เป็นเงิน  
100,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร กำรให้ผ ้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำง
หน่ึง เช่น ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำปรับปรุงโปรแกรม
หรือปรับปรุงข้อม ลแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน และบริกำร
อ่ืนๆ เป็นต้น  เป็นเงิน  572,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 572,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลท่ี
มีสิทธิได้รับตำมระเบียบฯ  เป็นเงิน  20,000 บำท  ปรำกฎใน
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
- เป็นไปตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว257 
ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559

ค่าใช้สอย 702,000 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 20,000 บำท
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จ ำนวนโครงกำรป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในช่วงเทศกำลปีใหม่ 72,085 บำท

ค่าใช้สอย 287,050 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 307,050 บาท

งบด าเนินงาน 307,050 บาท

จัดซ้ือต ้เหล็ก 2 บำน 5,500 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือต ้เหล็ก แบบ 2 บำน (มอก.) จ ำนวน 1 หลังๆ 
ละ  5,500 บำท  รำยละเอียดดังน้ี
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน
- คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)
- เป็นรำคำตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ธันวำคม 2562  
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนำยน 2558
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 119  
ล ำดับท่ี 15

ค่าครุภัณฑ์ 5,500 บาท
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือแผ่นซีดี หมึก กระดำษต่อเน่ือง แป้นพิมพ์ 
เม้ำส์ โปรแกรม และวัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
เป็นเงิน  5,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

งบลงทุน 5,500 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นต้องใช้ใน
ส ำนักงำน เช่น กระดำษ แฟ้ม น้ ำยำลบค ำผิด เคร่ืองเย็บกระดำษ 
ฯลฯ  เป็นเงิน  40,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บำท
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จ ำนวนโครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

142,880 บำท

โครงกำรป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 72,085 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ เช่น ค่ำป้ำย ค่ำป่วยกำรชดเชย
กำรงำนหรือเวลำท่ีเสียไปของ อปพร. ฯลฯ  ปรำกฎในแผนงำนกำร
รักษำควำมสงบภำยใน
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2560
- เป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
แห่งชำติว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยของอำสำสมัครในกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย พ.ศ.2560
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 78  
ล ำดับท่ี 2

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุในช่วงเทศกำลปีใหม่ เช่น ค่ำป้ำย ค่ำป่วยกำรชดเชยกำร
งำนหรือเวลำท่ีเสียไปของ อปพร. ฯลฯ ปรำกฎในแผนงำนกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2560
- เป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
แห่งชำติว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยของอำสำสมัครในกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย พ.ศ.2560
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 78  
ล ำดับท่ี 1
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รวม
จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวนเงินเดือนพนักงำน 1,547,520 บำท

งบบุคลากร 2,430,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,430,960 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองเพลิง เช่น ค่ำน้ ำยำเติมถังดับเพลิง ถัง
ดับเพลิง หรือเคร่ืองดับเพลิงอ่ืนๆ เป็นต้น เป็นเงิน  20,000 บำท  
ปรำกฎในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,045,613 บาท

ค่าวัสดุ 20,000 บาท
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 20,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิต
อำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น ค่ำวิทยำกร 
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ  ปรำกฎในแผนงำน
กำรรักษำควำมสงบภำยใน
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
1 พ.ศ.2563  หน้ำท่ี 3  ล ำดับท่ี 1
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จ ำนวน

จ ำนวนค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 614,640 บำท

เงินวิทยฐำนะ 189,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะให้กับพนักงำนคร องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลผ ้มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐำนะ  เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และ
หนังสือส่ังกำร ดังน้ี
            1. พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงิน
ประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรคร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558
            2. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0809.4/
ว 2070  ลงวันท่ี  14  กรกฎำคม  2563  เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เงิน
อุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศ นย์พัฒนำเด็กเล็ก
            3. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำก ท่ี 
มท 0816.2/ว 4110  ลงวันท่ี 14 กรกฎำคม 2563  เร่ืองซักซ้อม
แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำน
กำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 (เฉพำะเทศบำลต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีส ำหรับ
พนักงำนคร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ 
และหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
                1. พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงิน
ประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรคร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558
                2. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 
0809.4/ว 2070  ลงวันท่ี  14  กรกฎำคม  2563  เร่ือง ซักซ้อม
แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศ นย์พัฒนำเด็กเล็ก
                3. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำก 
ท่ี มท 0816.2/ว 4110  ลงวันท่ี 14 กรกฎำคม 2563  เร่ืองซักซ้อม
แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำน
กำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 (เฉพำะเทศบำลต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)
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จ ำนวนเงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 79,800 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป ต ำแหน่งผ ้ช่วยคร ผ ้ด แลเด็ก/ผ ้ด แลเด็ก  เป็นไปตำมประกำศ 
และหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
            1. ประกำศ ก.จ., ก.ท. ลงวันท่ี  19 สิงหำคม 2558  
เร่ือง มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 4)
            2. หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ท่ี มท 
08089.3/ว 36  ลงวันท่ี  26 สิงหำคม 2558  เร่ือง ประกำศ ก.จ., 
ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง
            3. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0809.4/
ว 2070  ลงวันท่ี 14 กรกฎำคม 2563  เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เงิน
อุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศ นย์พัฒนำเด็กเล็ก
            4. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำก ท่ี 
มท 0816.2/ว 4110  ลงวันท่ี 14 กรกฎำคม 2563  เร่ืองซักซ้อม
แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำน
กำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 (เฉพำะเทศบำลต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)
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รวม

รวม
จ ำนวนเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000 บำท

งบด าเนินงาน 2,094,653 บาท

ค่าตอบแทน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำว พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
ผ ้ช่วยคร ผ ้ด แลเด็กตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ เป็นไปตำม 
ประกำศ และหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
            1. ประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก ำหนด
มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนท้องถ่ิน 
ล กจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับเงิน
เพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำว (ฉบับท่ี 2)
            2. หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
08089.3/ว 1372  ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม 2558  เร่ือง ประกำศ ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนท้องถ่ิน ล กจ้ำง และพนักงำนจ้ำง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำว 
(ฉบับท่ี 2)
             3.  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0809.4/
ว 2070  ลงวันท่ี 14 กรกฎำคม 2563  เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เงิน
อุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศ นย์พัฒนำเด็กเล็ก
             4.  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำก ท่ี 
มท 0816.2/ว 4110  ลงวันท่ี 14 กรกฎำคม 2563  เร่ืองซักซ้อม
แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำน
กำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ 
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ 30,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 100,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ส ำหรับเป็นค่ำเบ้ียเล้ียง 
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบียน และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนๆ ของพนักคร  ผ ้ช่วยคร ผ ้ด แลเด็ก ผ ้ด แลเด็ก ในกำรเข้ำร่วม
ประชุม อบรม สัมมนำของหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีมีสิทธิได้รับตำม
ระเบียบเดินทำงไปรำชกำร  เป็นเงิน  100,000 บำท  ปรำกฎใน
แผนงำนกำรศึกษำ
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561

ค่าใช้สอย 1,049,870 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนคร องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ีมีสิทธิได้รับตำมระเบียบฯ เป็นไปตำมระเบียบ 
และหนังสือส่ังกำร  ดังน้ี 
 1. ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำร
เก่ียวกับกำรศึกษำบุตร พ.ศ.2560
 2. หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว257 ลงวันท่ี 
28 มิถุนำยน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและ
ค่ำเล่ำเรียน    
 3. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0809.4/ว 2070  
ลงวันท่ี 14 กรกฎำคม 2563  เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุน
ส ำหรับสนับสนุนศ นย์พัฒนำเด็กเล็ก
        4. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำก ท่ี มท 
0816.2/ว 4110  ลงวันท่ี 14 กรกฎำคม 2563  เร่ืองซักซ้อมแนว
ทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำน
กำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 (เฉพำะเทศบำลต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)
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รวม
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 33,600 บำท

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำ ส ำหรับศ นย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 4 
แห่ง  เป็นเงิน 5,000 บำท  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ

ค่ำไฟฟ้ำ 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับศ นย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 4 แห่ง  เป็น
เงิน 40,000 บำท ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ

ค่าสาธารณูปโภค 78,600 บาท

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 956,183 บำท
   (1) ค่ำอำหำรเสริม (นม) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) 

   3) ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน  จ ำนวน   6,900   บำท
ค่าวัสดุ 956,183 บาท

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 919,870 บำท
 - ค่ำอำหำรกลำงวันศ นย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเชิงชุม เป็นเงิน  
191,100  บำท  ท้ังน้ีจะเบิกจ่ำยต่อเม่ือได้รับกำรจัดสรรจำกกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
 - ค่ำอำหำรกลำงวันศ นย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสำยร่องข่ำ เป็นเงิน  

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย  ค่ำรับรอง ผ ้ท่ีได้รับเชิญมำร่วมงำนและผ ้มำร่วม
ประกอบกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวดหรือ
แข่งขัน (ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน,ค่ำของรำงวัลกำรประกวด) 
ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับสถำนท่ีและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน  ๆท่ีจ ำเป็นและเก่ียวข้อง 
ค่ำมหรสพ 
กำรแสดง และค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน ค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นและเก่ียวข้องในกำรจัดงำน
  เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติและระเบียบ ดังน้ี
          1. พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 
มำตรำ 87
          2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542
          3. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
 เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ล ำดับท่ี 5 
หน้ำ 58
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รวม

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน
ค่ำตอบแทนผ ้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

120,000 บำท

งบด าเนินงาน 454,836 บาท
ค่าตอบแทน 120,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ึนพ้ืนฐำน(สพฐ.) ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
โครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนในพ้ืนท่ี ได้แก่ โรงเรียน
บ้ำนเชิงชุม โรงเรียนบ้ำนถ่อน โรงเรียนบ้ำนกุดน้ ำขุ่น โรงเรียนบ้ำน
โนนพอก โรงเรียนบ้ำนนำขำมผดุงวิทยำ เพ่ือเป็นค่ำอำหำรกลำงวัน
ให้แก่เด็กนักเรียน เป็นเงิน  1,520,000  บำท ท้ังน้ีจะเบิกจ่ำย
ต่อเม่ือได้รับกำรจัดสรรจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 
  เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือส่ังกำร ดังน้ี       
  1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
  2. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 3616  
ลงวันท่ี 24 มิถุนำยน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
  3. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0809.4/ว 2070  
ลงวันท่ี 14 กรกฎำคม 2563  เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุน
ส ำหรับสนับสนุนศ นย์พัฒนำเด็กเล็ก
         4. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำก ท่ี มท 
0816.2/ว 4110  ลงวันท่ี 14 กรกฎำคม 2563  เร่ืองซักซ้อมแนว
ทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำน
กำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 654,836 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
โครงกำรอุดหนุนงบประมำณเป็นค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับโรงเรียนใน
พ้ืนท่ี

1,520,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 1,520,000 บาท
เงินอุดหนุน 1,520,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต ส ำหรับศ นย์พัฒนำเด็กเล็ก  
จ ำนวน 4 แห่ง  เป็นเงิน  33,600 บำท  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ
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เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดระบบกำรแพทน์ฉุกเฉิน 
อบต.เชิงชุม ดังน้ี
1. จัดซ้ือวัสดุกำรแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีใช้ในงำนแพทย์ฉุกเฉิน
2. จ้ำงเหมำบริกำรผ ้ปฏิบัติงำนในระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน  
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ฯลฯ
- เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน เร่ือง 
หลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผ ้ด ำเนินงำนและ
บริหำรจัดกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถ่ิน พ.ศ.2560 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 64  
ล ำดับท่ี 1

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระ
ปณิธำนศำสตรำจำรย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอำกำศเอกหญิง

30,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
โครงกำรจัดระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน อบต.เชิงชุม 300,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 4,836 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร กำรให้ผ ้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำง
หน่ึง เช่น ค่ำส ำรวจสุนัข/แมว ท้ังท่ีมีเจ้ำของและไม่มีเจ้ำของ โดยท ำ
กำรส ำรวจปีละสองคร้ัง กำรบันทึกข้อม ลในระบบตำมร ปแบบท่ี
ก ำหนด ฯลฯ ปรำกฎในแผนงำนสำธำรณสุข

ค่าใช้สอย 334,836 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้อำสำสมัครบริบำลท้องถ่ินเพ่ือด แล
ผ ้ส งอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิง จ ำนวน 2 คนๆ ละ 5,000 บำท/เดือน 
จ ำนวน 12 เดือน  เป็นเงิน  120,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำน
สำธำรณสุข
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยอำสำสมัครบริบำล
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย พ.ศ.
2562 
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จ ำนวนโครงกำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หม ่ท่ี 10 12,000 บำท

โครงกำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หม ่ท่ี 1 12,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 1 ตำม
โครงกำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หม ่ท่ี 1 ปรำกฎในแผนงำน
สำธำรณสุข
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 65  
ล ำดับท่ี 4

เงินอุดหนุน 200,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำก
โรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์  พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอำกำศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำ
ภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติย
รำชนำรี เช่น ค่ำวัคซีน และอุปกรณ์กำรฉีดสุนัขและแมว ค่ำป้ำย ค่ำ
วิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ฯลฯ  เป็น
เงิน  30,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำนสำธำรณสุข
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดสวัสดิภำพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 64  
ล ำดับท่ี 2

งบเงินอุดหนุน 200,000 บาท
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จ ำนวนโครงกำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หม ่ท่ี 4 12,000 บำท

โครงกำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หม ่ท่ี 3 12,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 3 ตำม
โครงกำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หม ่ท่ี 3 ปรำกฎในแผนงำน
สำธำรณสุข
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 66  
ล ำดับท่ี 10

โครงกำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หม ่ท่ี 2 12,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 2 ตำม
โครงกำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หม ่ท่ี 2 ปรำกฎในแผนงำน
สำธำรณสุข
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 65  
ล ำดับท่ี 7

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 10 ตำม
โครงกำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หม ่ท่ี 10 ปรำกฎใน
แผนงำนสำธำรณสุข
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 72  
ล ำดับท่ี 32



หน้ำ :

วันท่ีพิมพ์ : 29/10/2563  15:58:49

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หม ่ท่ี 7 12,000 บำท

โครงกำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หม ่ท่ี 6 12,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 6 ตำม
โครงกำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หม ่ท่ี 6 ปรำกฎในแผนงำน
สำธำรณสุข
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 69  
ล ำดับท่ี 19

โครงกำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หม ่ท่ี 5 12,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 5 ตำม
โครงกำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หม ่ท่ี 5 ปรำกฎในแผนงำน
สำธำรณสุข
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 68  
ล ำดับท่ี 16

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 4 ตำม
โครงกำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หม ่ท่ี 4 ปรำกฎในแผนงำน
สำธำรณสุข
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 75  
ล ำดับท่ี 13



หน้ำ :

วันท่ีพิมพ์ : 29/10/2563  15:58:49

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรปล กผักข้ำงบ้ำนอำหำรริมร้ัวครอบครัวพอเพียง หม ่ท่ี 8 4,000 บำท

โครงกำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หม ่ท่ี 9 12,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 9 ตำม
โครงกำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หม ่ท่ี 9 ปรำกฎในแผนงำน
สำธำรณสุข
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 71  
ล ำดับท่ี 29

โครงกำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หม ่ท่ี 8 12,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 8 ตำม
โครงกำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หม ่ท่ี 8 ปรำกฎในแผนงำน
สำธำรณสุข
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 70  
ล ำดับท่ี 26

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 7 ตำม
โครงกำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หม ่ท่ี 7 ปรำกฎในแผนงำน
สำธำรณสุข
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 70  
ล ำดับท่ี 23



หน้ำ :

วันท่ีพิมพ์ : 29/10/2563  15:58:49

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรผักข้ำงบ้ำนอำหำรข้ำงร้ัวครอบครัวพอเพียงหลีกเล่ียงสำรเคมี 
หม ่ท่ี 2

4,000 บำท

โครงกำรผักข้ำงบ้ำนอำหำรข้ำงร้ัวครอบครัวพอเพียงหลีกเล่ียงสำรเคมี 
หม ่ท่ี 10

4,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 10 ตำม
โครงกำรผักข้ำงบ้ำนอำหำรข้ำงร้ัวครอบครัวพอเพียง หลีกเล่ียง
สำรเคมี หม ่ท่ี 10  ปรำกฎในแผนงำนสำธำรณสุข
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 72  
ล ำดับท่ี 31

โครงกำรผักข้ำงบ้ำนอำหำรข้ำงร้ัวครอบครัวพอเพียง หม ่ท่ี 1 4,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 1 ตำม
โครงกำรผักข้ำงบ้ำนอำหำรข้ำงร้ัวครอบครัวพอเพียง หม ่ท่ี 1  
ปรำกฎในแผนงำนสำธำรณสุข
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 65  
ล ำดับท่ี 5

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 8 ตำม
โครงกำรปล กผักข้ำงบ้ำนอำหำรริมร้ัวครอบครัวพอเพียง หม ่ท่ี 8  
ปรำกฎในแผนงำนสำธำรณสุข
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 70  
ล ำดับท่ี 25



หน้ำ :

วันท่ีพิมพ์ : 29/10/2563  15:58:49

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรผักข้ำงบ้ำนอำหำรข้ำงร้ัวครอบครัวพอเพียงหลีกเล่ียงสำรเคมี 
หม ่ท่ี 6

4,000 บำท

โครงกำรผักข้ำงบ้ำนอำหำรข้ำงร้ัวครอบครัวพอเพียงหลีกเล่ียงสำรเคมี 
หม ่ท่ี 4

4,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 4  ตำม
โครงกำรผักข้ำงบ้ำนอำหำรข้ำงร้ัวครอบครัวพอเพียง หลีกเล่ียง
สำรเคมี หม ่ท่ี 4  ปรำกฎในแผนงำนสำธำรณสุข
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 67  
ล ำดับท่ี 14

โครงกำรผักข้ำงบ้ำนอำหำรข้ำงร้ัวครอบครัวพอเพียงหลีกเล่ียงสำรเคมี 
หม ่ท่ี 3

4,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 3  ตำม
โครงกำรผักข้ำงบ้ำนอำหำรข้ำงร้ัวครอบครัวพอเพียง หลีกเล่ียง
สำรเคมี หม ่ท่ี 3  ปรำกฎในแผนงำนสำธำรณสุข
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 66  
ล ำดับท่ี 11

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 2 ตำม
โครงกำรผักข้ำงบ้ำนอำหำรข้ำงร้ัวครอบครัวพอเพียง หลีกเล่ียง
สำรเคมี หม ่ท่ี 2  ปรำกฎในแผนงำนสำธำรณสุข
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 66  
ล ำดับท่ี 8



หน้ำ :

วันท่ีพิมพ์ : 29/10/2563  15:58:49

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรผักข้ำงบ้ำนอำหำรข้ำงร้ัวครอบครัวพอเพียงหลีกเล่ียงสำรพิษ 
หม ่ทีีี 5

4,000 บำท

โครงกำรผักข้ำงบ้ำนอำหำรข้ำงร้ัวครอบครัวพอเพียงหลีกเล่ียงสำรเคมี 
หม ่ท่ี 9

4,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 9  ตำม
โครงกำรผักข้ำงบ้ำนอำหำรข้ำงร้ัวครอบครัวพอเพียง หลีกเล่ียง
สำรเคมี หม ่ท่ี 9  ปรำกฎในแผนงำนสำธำรณสุข
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 71  
ล ำดับท่ี 28

โครงกำรผักข้ำงบ้ำนอำหำรข้ำงร้ัวครอบครัวพอเพียงหลีกเล่ียงสำรเคมี 
หม ่ท่ี 7

4,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 7  ตำม
โครงกำรผักข้ำงบ้ำนอำหำรข้ำงร้ัวครอบครัวพอเพียง หลีกเล่ียง
สำรเคมี หม ่ท่ี 7  ปรำกฎในแผนงำนสำธำรณสุข
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 69  
ล ำดับท่ี 22

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 6  ตำม
โครงกำรผักข้ำงบ้ำนอำหำรข้ำงร้ัวครอบครัวพอเพียง หลีกเล่ียง
สำรเคมี หม ่ท่ี 6  ปรำกฎในแผนงำนสำธำรณสุข
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 68  
ล ำดับท่ี 18



หน้ำ :

วันท่ีพิมพ์ : 29/10/2563  15:58:49

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรส่งเสริมป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน หม ่ท่ี 2 4,000 บำท

โครงกำรส่งเสริมป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน หม ่ท่ี 10 4,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 10  ตำม
โครงกำรส่งเสริมป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน หม ่ท่ี 10  ปรำกฎใน
แผนงำนสำธำรณสุข
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 71  
ล ำดับท่ี 30

โครงกำรส่งเสริมป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน หม ่ท่ี 1 4,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 1  ตำม
โครงกำรส่งเสริมป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน หม ่ท่ี 1  ปรำกฎใน
แผนงำนสำธำรณสุข
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 64  
ล ำดับท่ี 3

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 5  ตำม
โครงกำรผักข้ำงบ้ำนอำหำรข้ำงร้ัวครอบครัวพอเพียง หลีกเล่ียง
สำรพิษ หม ่ท่ี 5  ปรำกฎในแผนงำนสำธำรณสุข
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 68  
ล ำดับท่ี 15



หน้ำ :

วันท่ีพิมพ์ : 29/10/2563  15:58:49

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรส่งเสริมป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน หม ่ท่ี 5 4,000 บำท

โครงกำรส่งเสริมป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน หม ่ท่ี 4 4,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 4  ตำม
โครงกำรส่งเสริมป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน หม ่ท่ี 4  ปรำกฎใน
แผนงำนสำธำรณสุข
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 67  
ล ำดับท่ี 12

โครงกำรส่งเสริมป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน หม ่ท่ี 3 4,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 3  ตำม
โครงกำรส่งเสริมป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน หม ่ท่ี 3  ปรำกฎใน
แผนงำนสำธำรณสุข
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 66  
ล ำดับท่ี 9

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 2  ตำม
โครงกำรส่งเสริมป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน หม ่ท่ี 2  ปรำกฎใน
แผนงำนสำธำรณสุข
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 65  
ล ำดับท่ี 6



หน้ำ :

วันท่ีพิมพ์ : 29/10/2563  15:58:49

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรส่งเสริมป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน หม ่ท่ี 8 4,000 บำท

โครงกำรส่งเสริมป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน หม ่ท่ี 7 4,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 7  ตำม
โครงกำรส่งเสริมป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน หม ่ท่ี 7  ปรำกฎใน
แผนงำนสำธำรณสุข
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 69  
ล ำดับท่ี 21

โครงกำรส่งเสริมป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน หม ่ท่ี 6 4,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 6  ตำม
โครงกำรส่งเสริมป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน หม ่ท่ี 6  ปรำกฎใน
แผนงำนสำธำรณสุข
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 69  
ล ำดับท่ี 20

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 5  ตำม
โครงกำรส่งเสริมป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน หม ่ท่ี 5  ปรำกฎใน
แผนงำนสำธำรณสุข
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 68  
ล ำดับท่ี 17



หน้ำ :

วันท่ีพิมพ์ : 29/10/2563  15:58:49

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวนโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชน 50,000 บำท

ค่าใช้สอย 50,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 50,000 บาท

งบด าเนินงาน 50,000 บาท

โครงกำรส่งเสริมป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน หม ่ท่ี 9 4,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 9  ตำม
โครงกำรส่งเสริมป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน หม ่ท่ี 9  ปรำกฎใน
แผนงำนสำธำรณสุข
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 71  
ล ำดับท่ี 27

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 8  ตำม
โครงกำรส่งเสริมป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน หม ่ท่ี 8  ปรำกฎใน
แผนงำนสำธำรณสุข
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 70  
ล ำดับท่ี 24



หน้ำ :

วันท่ีพิมพ์ : 29/10/2563  15:58:49

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
พนักงำนจ้ำงท่ัวไป ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ  เป็นเงิน 
34,800 บำท ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป  เป็นเงิน 465,600 บำท  ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน
- เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง 
มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 3)

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 34,800 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับผ ้อ ำนวยกำรกองช่ำง  เป็น
เงิน  42,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 465,600 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี 
ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล เป็นเงิน  746,340 บำท  ปรำกฎใน
แผนงำนเคหะและชุมชน

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,288,740 บาท
เงินเดือนพนักงำน 746,340 บำท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,883,740 บาท

งบบุคลากร 1,288,740 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชน ท่ี
ได้รับควำมเดือดร้อนหรือไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ในกำรด ำรง
ชีพ โดยอำจให้เป็นส่ิงของหรือหรือจ่ำยเป็นเงิน หรือกำรจัดบริกำร
สำธำรณะเพ่ือให้กำรช่วยเหลือประชำชนในระดับเขตพ้ืนท่ีหรือ
ท้องถ่ิน ตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ปรำกฎ
ในแผนงำนสังคมสงเครำะห์
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือ
ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2560 จนถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2561
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 
พ.ศ.2563  หน้ำท่ี 2  ล ำดับท่ี 1
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จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 400,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 50,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ส ำหรับเป็นค่ำเบ้ียเล้ียง 
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบียน และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนในกำรเดินทำงไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำน
จ้ำง ท่ีมีสิทธิได้รับตำมระเบียบฯ เป็นเงิน  50,000 บำท  ปรำกฎใน
แผนงำนเคหะและชุมชน
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561   

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร/กำรให้ผ ้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำง
หน่ึง เช่น ค่ำธรรมเนียมรังวัดท่ีดิน ค่ำออกแบบ/รับรองแบบ ค่ำ
ควบคุมงำน ท่ีจ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอก เพ่ือให้
ได้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง ส ำหรับงำนถนน และร่องระบำยน้ ำ ฯลฯ เช่น ไม่
เคยมีแบบมำก่อน หรือมีแบบแล้วแต่ต้องเซ็นรับรอง เป็นต้น  เป็น
เงิน  50,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว7120 ลง
วันท่ี 9 ธันวำคม 2559

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 50,000 บำท

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล
ผ ้มีสิทธิได้รับตำมระเบียบฯ เป็นเงิน  20,000 บำท  ปรำกฎใน
แผนงำนเคหะและชุมชน
- เป็นไปตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว
257  ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559

ค่าใช้สอย 500,000 บาท

ค่าตอบแทน 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 20,000 บำท

งบด าเนินงาน 595,000 บาท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณ ปโภค

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมประปำภำยในหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 6 100,000 บำท

งบลงทุน 100,000 บาท
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 100,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือแผ่นซีดี หมึก แป้นพิมพ์ เม้ำส์ โปรแกรม และ
วัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  เป็นเงิน  5,000 บำท  
ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน 100,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ สี แปรงทำสี ตะป  
ค้อน สังกะสี กระเบ้ือง เหล็ก ท่อน้ ำ และอุปกรณ์ประปำ ฯลฯ เป็น
เงิน  20,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ส ำหรับติดต้ังและซ่อมแซม
ภำยในส ำนักงำน และไฟฟ้ำสำธำรณะ  เป็นเงิน  30,000 บำท  
ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้ำง 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นต้องใช้ใน
ส ำนักงำน เช่น กระดำษ แฟ้ม น้ ำยำลบค ำผิด เคร่ืองเย็บกระดำษ 
ฯลฯ  เป็นเงิน  20,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 30,000 บำท

ค่าวัสดุ 75,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม บ ำรุงรักษำวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้ำงอ่ืน เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร๊ินเตอร์ ถนน 
อำคำร ฯลฯ เป็นเงิน 400,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำนเคหะและ
ชุมชน
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด เช่น ค่ำป้ำย ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง ค่ำ
วิทยำกร ฯลฯ  ปรำกฎในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 104  
ล ำดับท่ี 2

โครงกำรโรงเรียนผ ้ส งอำยุ 50,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 50,000 บำท

งบด าเนินงาน 100,000 บาท
ค่าใช้สอย 100,000 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมประปำภำยในหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 6  
ตำมแบบ อบต.เชิงชุม เลขท่ี 4/2564  ปรำกฎใน
แผนงำนเคหะและชุมชน
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 102  
ล ำดับท่ี 17

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 100,000 บาท
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันกีฬำ อบต.เชิงชุม ต้ำนยำเสพติด
ประจ ำปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชิงชุม โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย เงินรำงวัลกำรแข่งขัน ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำ
ถ้วยรำงวัล ค่ำอุปกรณ์กีฬำ ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำสนำม ค่ำ
ชุดกีฬำ ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับ
สถำนท่ีและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นและเก่ียวข้อง ค่ำเคร่ืองเสียง ค่ำ
ป้ำยประชำสัมพันธ์ ป้ำยโครงกำร ค่ำเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์เวชภัณฑ์
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ
เข้ำร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 63  
ล ำดับท่ี 1

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 110,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรแข่งขันกีฬำ อบต.เชิงชุมต้ำนยำเสพติด 150,000 บำท

งบด าเนินงาน 150,000 บาท
ค่าใช้สอย 150,000 บาท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรโรงเรียนผ ้ส งอำยุ  เช่น ค่ำ
ป้ำย ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค่ำวิทยำกร ฯลฯ  ปรำกฎในแผนงำน
สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 73  
ล ำดับท่ี 2

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 150,000 บาท
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เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมและเข้ำร่วมกิจกรรมในวันวิ
สำขบ ชำ  โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ป้ำย
โครงกำร ค่ำจ้ำงเหมำรถโดยสำรรับ-ส่งมวลชน ค่ำอำหำรและ
เคร่ืองด่ืมและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน  ๆท่ีจ ำเป็นและเก่ียวข้อง
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 63  
ล ำดับท่ี 4

ส่งเสริมกำรท่องเท่ียว วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของต ำบลเชิงชุม 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนวันผ ้ส งอำยุและ
วันครอบครัว เช่น ค่ำป้ำย ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำร ฯลฯ  เป็น
เงิน  50,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 63  
ล ำดับท่ี 3

โครงกำรวันวิสำขบ ชำ 10,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรจัดงำนวันผ ้ส งอำยุและวันครอบครัว 50,000 บำท

งบด าเนินงาน 110,000 บาท
ค่าใช้สอย 110,000 บาท



หน้ำ :
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

- เป็นไปตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ กรมบัญชีกลำง ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว
110 ลงวันท่ี 5 มีนำคม 2561

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณ ปโภค

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำต่อเติมอำคำรเรียนศ นย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสำยร่อง
ข่ำ หม ่ท่ี 5  ขนำดกว้ำง 12 เมตร  ส ง 2.50 เมตร  ยำว 21 เมตร  
ตำมแบบ อบต.เชิงชุม  เลขท่ี 3/2564  ปรำกฎในแผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 94  
ล ำดับท่ี 70

เงินชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ k) 5,000 บำท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณ ปกำร
โครงกำรต่อเติมอำคำรเรียนศ นย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสำยร่องข่ำ หม ่ท่ี 5 126,100 บำท

งบลงทุน 2,361,500 บาท
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 2,361,500 บาท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมของต ำบลเชิงชุม  โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำจัด
นิทรรศกำรเฮือนภ ไท  ค่ำอำหำร และเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ค่ำ
มหรสพ กำรแสดง และค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน  ๆท่ีจ ำเป็นและเก่ียวข้อง
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 
พ.ศ.2562  หน้ำท่ี 2  ล ำดับท่ี 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 2,361,500 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 10 299,500 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 1 302,400 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 1  
(จุดท่ี 1) ขนำดกว้ำง 5 เมตร  ยำว 45 เมตร  หนำ 0.15 เมตร  
ไหล่ทำงล กรังตำมสภำพพ้ืนท่ี 
(จุดท่ี 2) ขนำดกว้ำง 5 เมตร  ยำว 62 เมตร  หนำ 0.15 เมตร  
ไหล่ทำงล กรังตำมสภำพพ้ืนท่ี 
ตำมแบบ ท 1-01  ปรำกฎในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2562
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินพ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 81  ล ำดับ
ท่ี 12

โครกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยบ้ำนถ่อนพัฒนำ หม ่ 8 - บ้ำนกุดน้ ำขุ่น 
หม ่ 3

299,500 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.สำยบ้ำนถ่อนพัฒนำ หม ่ 8 - บ้ำน
กุดน้ ำขุ่น หม ่ 3  ขนำดกว้ำง 5 เมตร  ยำว 108 เมตร  หนำ 0.15 
เมตร  ไหล่ทำงล กรังตำมสภำพพ้ืนท่ี ตำมแบบ ท 1-01  ปรำกฎใน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2562
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินพ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 83  ล ำดับ
ท่ี 21
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยกุดน้ ำขุ่น หม ่ท่ี 3 - บ้ำนถ่อนพัฒนำ 
หม ่ท่ี 8

299,500 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 9 299,500 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 9  ขนำด
กว้ำง 5 เมตร  ยำว 108 เมตร  หนำ 0.15 เมตร  ไหล่ทำงล กรังตำม
สภำพพ้ืนท่ี ตำมแบบ ท 1-01  ปรำกฎในแผนงำนอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2562
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินพ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 83  ล ำดับ
ท่ี 23

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 5 180,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 5  ขนำด
กว้ำง 5 เมตร  ยำว 63 เมตร  หนำ 0.15 เมตร  ไหล่ทำงล กรังตำม
สภำพพ้ืนท่ี ตำมแบบ ท 1-01  ปรำกฎในแผนงำนอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2562
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินพ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 81  ล ำดับ
ท่ี 15

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 10  ขนำด
กว้ำง 4 เมตร  ยำว 135 เมตร  หนำ 0.15 เมตร  ไหล่ทำงล กรังตำม
สภำพพ้ืนท่ี ตำมแบบ ท 1-01  ปรำกฎในแผนงำนอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2562
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินพ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 83  ล ำดับ
ท่ี 25
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 663,100 บาท

เงินชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ k) 50,000 บำท

- เป็นไปตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ กรมบัญชีกลำง ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว
110 ลงวันท่ี 5 มีนำคม 2561

โครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำภำยในหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 7 300,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำภำยในหม ่บ้ำน หม ่ท่ี 7  ขนำด
กว้ำง  0.40 เมตร  ลึก 0.30 เมตร ยำว 369 เมตร    ตำมแบบ 
อบต.เชิงชุม เลขท่ี 1/2558  ปรำกฎในแผนงำนอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 80  
ล ำดับท่ี 7

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยโนนพอก หม ่ 6 - ส ำนักสงฆ์ทุ่งสีสวย 200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.สำยโนนพอก หม ่ท่ี 6 - ส ำนัก
สงฆ์ทุ่งสีสวย  ขนำดกว้ำง 4 เมตร  ยำว 85 เมตร  หนำ 0.15 
เมตร  ไหล่ทำงล กรังตำมสภำพพ้ืนท่ี ตำมแบบ ท 1-01  ปรำกฎใน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2562
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินพ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 82  ล ำดับ
ท่ี 17

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.สำยบ้ำนกุดน้ ำขุ่น หม ่ 3 - บ้ำน
ถ่อนพัฒนำ หม ่ 8   ขนำดกว้ำง 5 เมตร  ยำว 108 เมตร  หนำ 
0.15 เมตร  ไหล่ทำงล กรังตำมสภำพพ้ืนท่ี ตำมแบบ ท 1-01  
ปรำกฎในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2562
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินพ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 81  ล ำดับ
ท่ี 13
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณ ปโภค

โครงกำรขุดลอกกุดงัวบำ หม ่ท่ี 4 302,800 บำท

งบลงทุน 603,100 บาท
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 603,100 บาท

โครงกำรปล กต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เน่ืองในวันส ำคัญต่ำงๆ 30,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรปล กต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ฯ เน่ืองในวันส ำคัญต่ำงๆ  เช่น ค่ำป้ำย ค่ำจัดซ้ือพันธ์ุกล้ำไม้ดอก ไม้
ผล ไม้ยืนต้น ฯลฯ  เป็นเงิน  30,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำน
กำรเกษตร
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 76  
ล ำดับท่ี 1

โครงกำรจิตอำสำ "เรำท ำควำม ดี ด้วยหัวใจ" 30,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจิตอำสำเรำท ำควำมดีด้วย
หัวใจ กิจกรรมอำสำพัฒนำ Big Cleaning Day เช่น  ค่ำป้ำย ค่ำ
วัสดุ/อุปกรณ์ ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็นท่ี
เก่ียวข้องกับกำรจัดโครงกำรฯ  ปรำกฎในแผนงำนกำรเกษตร
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 76  
ล ำดับท่ี 2

ค่าใช้สอย 60,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

งบด าเนินงาน 60,000 บาท
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จ ำนวนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือให้ควำมคุ้มครองกรณี
ล กจ้ำงประสบอันตรำย เจ็บป่วย ตำย หรือส ญหำย อันเน่ืองมำจำก
กำรท ำงำนให้แก่นำยจ้ำง  เป็นเงิน  10,000 บำท  ปรำกฎใน
แผนงำนงบกลำง
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 124,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงท่ัวไป 
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง  เป็นเงิน  
124,000 บำท  ปรำกฎในแผนงำนงบกลำง
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

งบกลาง 9,332,101 บาท
งบกลาง 9,332,101 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขุดลอกล ำห้วยไผ่ หม ่ท่ี 2  ขนำดเดิมโดยเฉล่ีย กว้ำง 
10 เมตร  ฐำนล่ำง 6 เมตร  ลึก 1.20 เมตร  ยำว 285 เมตร  ท ำ
กำรขุดใหม่โดยเฉล่ีย กว้ำง 12 เมตร  ฐำนล่ำง 8 เมตร  ลึก 4 
เมตร  ยำว 285 เมตร  ตำมแบบ อบต.เชิงชุม เลขท่ี 1/2564  
ปรำกฎในแผนงำนกำรเกษตร  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 105  
ล ำดับท่ี 1

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 9,332,101 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขุดลอกกุดงัวบำ หม ่ท่ี 4  ขนำดกว้ำง 33 เมตร  ลึก 
3 เมตร  ยำว 70 เมตร  ตำมแบบ อบต.เชิงชุม เลขท่ี 2/2564  
ปรำกฎในแผนงำนกำรเกษตร  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 106  
ล ำดับท่ี 3

โครงกำรขุดลอกล ำห้วยไผ่ หม ่ท่ี 2 300,300 บำท
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รำยจ่ำยตำมข้อผ กพัน

เงินสมทบกองทุนลักประกันสุขภำพต ำบลเชิงชุม 100,000 บำท

ส ำรองจ่ำย 203,691 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีฉุกเฉินท่ีมีเหตุสำธำรณภัยเกิดข้ึน หรือ
กรณีป้องกันและยับย้ังก่อนเกิดสำธำรณภัย หรือคำดว่ำจะเกิดสำ
ธำรณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนเป็นส่วนรวมได้ เช่น กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย 
ภัยแล้ง  ภัยหนำว วำตภัย อัคคีภัย ไฟป่ำและหมอกควัน เป็นต้น   
เป็นเงิน  203,691 บำท  ปรำกฎในแผนงำนงบกลำง

เบ้ียยังชีพผ ้ป่วยเอดส์ 90,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบ้ียยังชีพผ ้ป่วยเอดส์ ท่ีขอรับเบ้ียยังชีพ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือ
กำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548  ปรำกฎใน
แผนงำนงบกลำง
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 74  
ล ำดับท่ี 3

เบ้ียยังชีพคนพิกำร 1,830,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบ้ียยังชีพคนพิกำรหรือทุพพลภำพ ท่ีมี
สิทธิได้รับเบ้ียยังชีพตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบ้ียควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.
2562  ปรำกฎในแผนงำนงบกลำง
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 74  
ล ำดับท่ี 1

เบ้ียยังชีพผ ้ส งอำยุ 6,766,800 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบ้ียยังชีพผ ้ส งอำยุ ท่ีมีสิทธิได้รับเบ้ียยัง
ชีพตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงิน
เบ้ียยังชีพผ ้ส งอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2552 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562  ปรำกฎในแผนงำนงบกลำง
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 74  
ล ำดับท่ี 1
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบ ำเหน็จรำยเดือนให้แก่ล กจ้ำงประจ ำท่ี
เกษียณอำยุรำชกำร  เป็นเงิน  33,980 บำท  ปรำกฎในแผนงำนงบ
กลำง
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0808.5/ว3466  ลงวันท่ี 29 ตุลำคม 2561
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0808.5/ว2305  ลงวันท่ี 26 กรกฎำคม 2561 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.) เป็นเงิน 173,630 บำท  ปรำกฎในแผนงำนงบกลำง
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0808.5/ว3466  ลงวันท่ี 29 ตุลำคม 2561
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0808.5/ว2305 ลงวันท่ี 26 กรกฎำคม 2561

เงินบ ำเหน็จล กจ้ำงประจ ำ 33,980 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเชิงชุม ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ เร่ือง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพใน
ระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.2561  เป็นเงิน  100,000 บำท  
ปรำกฎในแผนงำนงบกลำง
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรต้ังงบประมำณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้ำท่ี 75  
ล ำดับท่ี 4

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 173,630 บำท


