
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลเฉนียง

อําเภอ เมืองสุรินทร   จังหวัดสุรินทร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 66,375,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,160,440 บาท

งบบุคลากร รวม 9,854,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,233,240 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายก อบต. และรองนายก อบต.  2  ตําแหนง   
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกอบต. และรองนายก
อบต. 2 ตําแหนง
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายก อบต. และรองนายก
อบต. 2 ตําแหนง   
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลเฉนียง
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 3,519,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแก
(1) ประธานสภาฯ  เป็นเงิน  139,320  บาท
(2) รองประธานสภาฯ เป็นเงิน 114,000  บาท
(3) สมาชิกสภาฯ จํานวน  35  คน เป็นเงิน 3,175,200 บาท
(4) เลขานุการสภาฯ  เป็นเงิน 90,720   บาท
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,621,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,831,660 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล และจายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน  11  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนรายเดือนนักบริหารงาน
องคการบริหารสวนตําบล  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,419,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางและคาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 10  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 118,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 10 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 3,459,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 407,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 205,000 บาท

(1) เพื่อจายคาตอบแทนใหแกเจาหนาที่หรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาที่อันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน 5,000
 บาท ตามที่ไดรับมอบหมาย เชน คาตอบแทนคาเบี้ยประชุมแกคณะกรรมการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลเฉนียง 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)
(2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  
จํานวน  200,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ปีงบประมาณ 2563
  ใหแกพนักงานสวนตําบลลูกจางประจํา พนักงานจาง   
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)   

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบฯ กําหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 130,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายชวยเหลือการศึกษาใหแกบุตรของผูบริหาร พนักงานสวน
ตําบล และผูที่มีสิทธิเบิกไดตามสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ กําหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) 
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ค่าใช้สอย รวม 1,898,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพรเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผย
แพร คาป้ายประชาสัมพันธ  สิ่งพิมพประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจกรรมและผล
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเฉนียงและกิจกรรมที่เป็น
นโยบายรัฐบาล จังหวัด และอําเภอ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานักปลัด) 

คาจางเหมาบริการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาจางเหมาบริการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งมิใชเป็นการตอเติมดัดแปลง
ครุภัณฑ  และอยูในความรับผิดชอบของ อบต. เชน คาจางแบกหรือขนสิ่ง
ของ คาจางกําจัดวัชพืชหรือการทําความสะอาด ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)

คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการคดีตามคําพิพากษา   เชน คาธรรมเนียมศาล 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)

คาถายเอกสาร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสารขอบัญญัติตาง ๆ แผนพัฒนาของ อบต. ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานักปลัด) 

คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 3,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานักปลัด)
คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติตาง ๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 55,000 บาท

(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวน  5,000 บาท
เพื่อเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศ
งาน  ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของที่
รวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)
(2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ จํานวน 40,000  บาท เพื่อจายเป็นคาอาหารคาเครื่องดื่มตาง ๆ
  เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่น ๆ  ซึ่งจําเป็นตองจายเกี่ยวกับ
การเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ ที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ใหรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่น ๆ และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของซึ่งเขารวมประชุม 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   (สํานักปลัด)
(3) คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  จํานวน  10,000  บาท     
เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงานตางๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ เชน วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นตน 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ผูบริหารทองถิ่น  สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ใหแกคณะผู
บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงาน
จาง เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 140 ขอที่ 2
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานัก
ปลัด)
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คาใชจายโครงการแสดงเจตจํานง ตอตานการทุจริตและป้องกันผลประโยชนทับ
ซอน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการแสดงเจตจํานง ตอตานการทุจริตและป้องกัน
ผลประโยชนทับซอนใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจําและพนักงานจาง เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ  คาป้าย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 142  ขอที่ 5   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานัก
ปลัด)

คาใชจายโครงฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลเฉนียง จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบลเฉนียงเชน คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจาง
เหมารถ คาเชาที่พัก คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียน  คาของที่
ระลึก คาป้าย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 141 ขอที่ 4  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานัก
ปลัด)

คาใชจายโครงฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจางเชน คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาจางเหมารถ คาเชาที่พัก คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียน  คา
ของที่ระลึก คาป้าย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 139  ขอที่  1  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ  คาเชาที่พัก   และคาใชอื่น ๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จาง   คณะผูบริหารและสมาชิกสภาฯ และบุคคลซึ่งอบต. แตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาที่เพื่อประโยชนแกทางราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555  แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานักปลัด) 

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม  เชน  คาลงทะเบียนในการจัดสง
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาฯ เขารับการ
ฝึกอบรม  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555  แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานักปลัด) 

คาใชจายในการรับเสด็จ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรับเสด็จ เชน คาวัสดุ  ธงชาติ ธงตรา
สัญลักษณ ผาประดับ  ฯลฯ  
-เป็นตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0318/ว 2795ลงวัน
ที่ 3 กันยายน 2540 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินเป็นคาใช
จายในการรับเสด็จของสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)
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คาใชจายเพื่อการเลือกตั้ง จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและ
นายกองคการบริหารสวนตําบลเฉนียงในกรณีครบวาระ ยุบสภา หรือแทน
ตําแหนงที่วาง เชน คาตอบแทนกรรมการ  คาวัสดุ  คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675  ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานักปลัด) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 553,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน และวัสดุที่ใชในกิจการสภา ฯ
เชน กระดาษ  ปากกา  กระดาษไข  แฟ้ม  ตรายาง  แบบพิมพสิ่งพิมพที่ได
จากการซื้อหรือจางพิมพ  หนังสือสั่งการ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า ฟิวส สายไฟฟ้า และอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ ตลอดถึง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะความถาวร  และมีอายุการใชงานในระยะเวลา
ประมาณ 1 ปี ขึ้นไป  เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟฟ้า  พรอมขา
หรือกาน หมอแปลงไฟฟ้า  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน กระดาษชําระแกวน้ํา
ดื่ม   ถวยชาม ผงซักฟอก วัสดุเครื่องครัวตาง ๆ อุปกรณทําความสะอาด น้ํายา
ทําความสะอาด  ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     (สํานักปลัด)

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม
ตางๆ คอน คีม จอบ เสียม เลื่อย ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ
อิฐ  หิน  ปูนทราย สี กระเบื้อง  สังกะสี ตะปู ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ ตลอดจนอุปกรณและ
เครื่องอะไหลรถยนต รถจักรยานยนต เชน ยางนอก ยางใน  แบตเตอรี่  หัว
เทียน น้ํามันเบรก กระจก ไสกรอง ฯลฯ ในความรับผิดชอบของ อบต.เฉนียง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องพนหมอกควัน เครื่องตัดหญา ฯลฯ ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.เฉนียง  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานักปลัด

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเผยแพรสิ่งพิมพ  หรือฟิลม หรือรูปสี, ขาวดําที่ได
จากการลาง อัด ขยายเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมของ อบต. ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานักปลัด) 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  แผนบันทึกขอมูล กระดาษ
พิมพ  แผนกรองแสง   ผาหมึก  ตลับผงหมึก  แป้นพิมพ แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส  เมนบอรด  โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ราคาต่ํากวา 20,000
  บาท ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานักปลัด) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 601,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการหรืออาคารที่อยูในความดูแลขององคการ
บริหารสวนตําบล  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานักปลัด)   

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
เฉนียง หรืออาคารที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล
เฉนียง และคาจัดซื้อน้ําประปาสําหรับแจกจายประชาชนที่ประสบภัยแลงขาด
แคลนน้ําอุปโภค บริโภค   
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท คารับ – สงโทรสาร เพื่อติดตอราชการ    
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   (สํานักปลัด) 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดสงไปรษณีย   คาโทรเลข  คาซื้อดวงตราไปรษณียากร  คา
เชาตูไปรษณีย ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานักปลัด) 
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 126,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต คาธรรมเนียมในการ
ใชบริการ คาเชาพื้นที่เว็ปไซต คาเชาโดเมน  
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 806,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 806,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูเหล็กแบบ  2 บาน จํานวน 5,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ  2 บาน จํานวน 1 ตู  โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป  ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ  ฉบับเดือน
ธันวาคม 2561  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558    
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานัก
ปลัด)
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 729,000 บาท

คาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,000
 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมตํากวา 90 กิโลวัตต  ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ   จํานวน 1  คัน  มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
1) หองโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
2) เป็นกระบะสําเร็จรูป
3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2561  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558    
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานัก
ปลัด)
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องเสียง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเสียง จํานวน 1  ชุด มีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
1) ตูลําโพงขนาดไมนอยกวา 6 นิ้ว กําลังไฟไมนอยกวา 200 วัตต จํานวน 4
 ใบ
2) ชุดแขวนติดผนัง 4 ชุด
3) สายลําโพง 2 คอร เสนผาศูนยกลาง 1.5 มม.
4) ไมคลอย จํานวน 2 ตัว
5) มิกเซอรมีขยายในตัวไมนอยกวา 8ชอง กําลังไฟไมนอยกวา 500  วัตต
6) ตูแร็คใสเครื่องเสียง 1 ใบ
7) สายสัญญาณเสียงยาวไมนอยกวา 30  เมตร
8) ราคารวมคาติดตั้ง พรอมอุปกรณ 4 ชุด
-เป็นราคาทองถิ่น  เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคากลางมาตรฐาน
ครุภัณฑสํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม  2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท0808.2/ว1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2558
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานัก
ปลัด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จํานวน1 เครื่อง คุณลักษณะพื้น
ฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอยกวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน การประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดี
กวา ดังนี้ 
 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความ
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จํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
 2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
 3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานักปลัด)

งบรายจ่ายอื่น รวม 40,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 40,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 40,000 บาท
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เพื่อเป็นคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ตางๆ  ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและหรือสิ่งกอสราง
พัฒนาระบบตางๆ  เชน คาจางสํารวจและประเมินความพึงพอใจของผูรับ
บริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเฉนียง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,238,200 บาท
งบบุคลากร รวม 2,502,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,502,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,845,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล และจายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  จํานวน 6 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานคลัง จํานวน   1  อัตรา  ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง) 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 450,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางประจําสําหรับลูกจาง และจายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน 2  อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  (กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางและคาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ  จํานวน 1  อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 9,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง  ตาม
ภารกิจ  จํานวน  1 อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 713,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 406,300 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 287,500 บาท

1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงิน
รางวัลประจําปี)  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น  สําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  ปีงบประมาณ 2563 ใหแก
พนักงานสวนตําบล   ลูกจางประจํา พนักงานจาง  จํานวน 187,500
  บาท  ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)  
2.  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  เพื่อจายคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
ขององคการบริหารสวนตําบลเฉนียง  จํานวน 100,000  บาท  ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   (กองคลัง)

คาเชาบาน จํานวน 88,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/คาเชาซื้อใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกําหนด  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักสวนงานตําบล ลูกจาง
ประจํา และผูที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด   ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร จํานวน 5,000 บาท

คาถายเอกสาร  จํานวน  5,000  บาท  เพื่อจายเป็น คาถายเอกสารงาน
โครงการประกอบการจัดซื้อจัดจาง  และงานที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บ
ภาษี    ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา จางปฏิบัติงานสํารวจขอมูลภาคสนาม คาวัสดุอุปกรณ  คา
แบบพิมพ  คาใชจายอื่นๆ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2550
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่มท 0808.3/ว462
  ลงวันที่  29  กุมภาพันธ  2551
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.3/ว67  ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท0808.3/ว483ลงวันที่ 19
 กุมภาพันธ  2561
ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565)  หนาที่ 140  ขอที่ 3(กองคลัง)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก   และคาใชอื่น ๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา  พนักงานจางของกองคลัง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)
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คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม เชน คาลงทะเบียนในการจัดสง
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  เขารับการฝึกอบรม  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2555  แกไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินตาง ๆ ฯลฯ เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 92,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระดาษ ปากกา  แฟ้มหนังสือ  กระดาษคารบอน กระดาษ
โรเนียว  กระดาษถายเอกสาร  สมุด  หมึกโรเนียว  หมึกเครื่องถาย
เอกสาร  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (กอง
คลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเผยแพรสิ่งพิมพ  หรือฟิลมหรือรูปสี, ขาวดําที่ได
จากการลาง อัด ขยายเพื่อประชาสัมพันธงานภาษีของ อบต. ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแผนบันทึกขอมูล  กระดาษพิมพ  แผนกรองแสง   ผา
หมึก  ตลับผงหมึกปริ้นเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท
วันที่พิมพ : 12/9/2562  14:30:22 หนา : 20/76



คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  เพื่อใชในงานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน   จํานวน 1 เครื่อง ประกอบดวยคุณลักษณะพื้นฐานประกอบดวย
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอยกวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน การประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดี
กวา ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาด
ไมนอยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
เป็นราคาที่มีกําหนดไวในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
  มิถุนายน  2558
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(กองคลัง)

วันที่พิมพ : 12/9/2562  14:30:22 หนา : 21/76



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 95,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลสําคัญ เชน การตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนเทศกาลปีใหม  
เทศกาลสงกรานต  การจัดทําป้ายรณรงค  คาตอบแทน ฯลฯ เป็นตน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0804.5
/ว 1634 ลงวันที่  22  กันยายน  2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.4
/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม  2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 144 ขอที่ 3  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  32,544  บาท และตั้งจายจากเงินราย
ได 17,456 บาท  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (สํานักปลัด)

โครงการฝึกซอมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกซอมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เชน คาตอบแทน   วิทยากร คาวัสดุและอุปกรณการฝึกอบรม   คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาป้าย ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 145ขอที่ 4   
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมเตรียมความพรอมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมเตรียมความพรอมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เชน คาตอบแทนวิทยากรคาวัสดุและอุปกรณการฝึก
อบรม  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย ถังดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 145 ขอที่ 5   
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณเครื่องดับเพลิง เชนถังน้ําฉีด
น้ําดับไฟพรอมอุปกรณขวานหงอนดับเพลิง ประแจเปิดวาลวทอประปาดับ
เพลิงขอตอประปาดับเพลิง คาเติมสารเคมีของเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ
ตางๆ เกี่ยวกับวัสดุดับเพลิง  
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,521,950 บาท

งบบุคลากร รวม 1,755,950 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,755,950 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 955,560 บาท

เพื่อจายเงินเดือนแกพนักงานสวนตําบล และจายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 3 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนรายเดือนผูอํานวยการกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 722,390 บาท

เพื่อจายเป็นคาจาง คาตอบแทนพิเศษ ของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 5 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจางตาม
ภารกิจ พนักงานจางทั่วไป จํานวน 4 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบดําเนินงาน รวม 747,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 312,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จํานวน  150,000
 บาท (เงินรางวัลประจําปี) ปีงบประมาณ 2563 ใหแกพนักงานสวนตําบล
พนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจางที่มาปฏิบัติ คณะกรรมการตางๆ  ที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ  ที่ไดรับคําสั่งใหชวยเหลือการปฏิบัติงาน
ของ อบต. ซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทําใน
เวลาราชการได  
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม)

คาเชาบาน จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/เชาซื้อบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบกําหนด ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายชวยเหลือการศึกษาใหแกบุตรของพนักงานสวนตําบล 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพรเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผย
แพร คาป้ายประชาสัมพันธ  สิ่งพิมพประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจกรรมและผล
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเฉนียง และกิจกรรมที่เป็น
นโยบายรัฐบาล จังหวัดและอําเภอ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา(กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

คาจางเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งมิใชการตอเติม ดัดแปลง
ครุภัณฑ เชน คาจางแบกหรือขนสิ่งของ คาจางครูฝึกสอน ออกกําลังกาย ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

คาถายเอกสาร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสารแผนการศึกษา แผนพัฒนาตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจางและบุคคล
ซึ่ง อบต.แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนทางราชการตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานการศึกษา(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555  แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่3) พ.ศ. 2559

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม  เชน คาลงทะเบียนในการจัดสง
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  เขารับการฝึกอบรม ฯลฯตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานการศึกษา(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555  แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่3)  พ.ศ. 2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 75,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นคากระดาษ ปากกา แฟ้ม หนังสือ และวัสดุสํานักงานอื่นๆ ฯลฯ
 จํานวน 50,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2. เพื่อจัดซื้อแผงกั้นหอง (Partition)  จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจัดซื้อแผงกั้นหอง พารทิชั่น ขนาดสูงไมนอยกวา 150 ซม. กวางไมนอย
กวา 100  ซม.  จํานวน 5 แผน พรอมอุปกรณติดตั้ง   ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณกอสรางเชนทราย ปูน
ตะปู จอบ  เสียม สี ทอน้ําและอุปกรณประปา ฯลฯ เพื่อใชในกิจการของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณป้องกันโรคมือ เทา ปาก  เชน เจลลาง
มือ น้ํายาฆาเชื้อโรค หนากากอนามัย ฯลฯ เพื่อใชในกิจการของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณการเกษตร เชน พันธุพืช พันธุสัตว ปุ๋ย จอบ
หมุน ฯลฯ เพื่อใชในกิจการของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา(กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจัดซื้อแผนบันทึกขอมูล หมึกพิมพ เมาส แป้นพิมพ ฯลฯตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบลงทุน รวม 19,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญาชนิด 4 ลอ  แบบเข็น จํานวน 15,000 บาท

จัดซื้อเครื่องตัดหญาชนิด 4 ลอ แบบเข็น  จํานวน 1 เครื่อง โครง ตัวถัง ทํา
จากเหล็ก รัศมีการตัดหญาไมนอยกวา 19 นิ้ว  ชนิดเครื่องยนต เบนซิน 4
 จังหวะ 1 สูบ เครื่องยนต ไมนอยกวา 4.4 แรงมา และมี มอก.และใบ
รับประกันสินคา  เป็นราคาทองถิ่น  ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑสํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม  2561  
ตามหนังสือที่ มท0808.2/ว1989  ลงวันที่ 22  มิถุนายน  2552  ตั้งจายจาก
เงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

ป้ายหลักเกณฑการใชสนามฟุตบอลองคการบริหารสวนตําบลเฉนียง จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจัดทําป้ายหลักเกณฑการใชสนามฟุตบอลองคการบริหารสวนตําบลเฉนี
ยง  จํานวน 1 ป้าย  ขนาดไมนอยกวา  1.2 x2.4  เมตร  พรอมติดตั้ง ตาม
แบบ อบต.เฉนียง  กําหนด  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,302,816 บาท
งบบุคลากร รวม 2,201,380 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,201,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,094,700 บาท

เพื่อจายเงินเดือนแกครูผูดูแลเด็ก ครู และจายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 4 อัตรา  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ  ใหครูจํานวน 3 ตําแหนงๆละ 3,500
 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 955,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาจาง คาตอบแทนพิเศษ ของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 6 อัตรา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏใน
แผนงานการศึกษา(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจางตาม
ภารกิจ พนักงานจางทั่วไป จํานวน 6 อัตรา  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบดําเนินงาน รวม 3,369,436 บาท
ค่าตอบแทน รวม 235,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ปี
งบประมาณ 2563  ใหแก พนักงานสวนตําบลพนักงานจาง  ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายชวยเหลือคาการศึกษาของบุตรใหแกบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษา(กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใช้สอย รวม 1,474,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาจางเหมาบริการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งมิใชการตอเติม ดัด
แปลง ครุภัณฑ เชน คาจางแบกหรือขนสิ่งของและเป็นคาจางดําเนินกิจการอัน
เป็นประโยชนแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการเรียนรูสูโลกกวาง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการศึกษาแหลงเรียนรูของเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เชน คาจางเหมารถ อาหาร อาหารวางฯลฯตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 99 ขอที่ 20  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555  แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่3)  พ.ศ. 2559

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจางและบุคคล
ซึ่ง อบต.แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนทางราชการตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานการศึกษา(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555  แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่3)  พ.ศ. 2559

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม เชน คาลงทะเบียนในการจัด
สง ครู ครูผูดูแลเด็กพนักงานจางเขารับการฝึกอบรม  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555  แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่3)  พ.ศ. 2559
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คาพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลเฉนียง

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 4 ศูนย (ครู จํานวน 4 อัตราๆละ 10,000 บาท) ตามหนังสือ ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนการงานศึกษา  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเด็กแขงขันทักษะทางวิชาการ  เชน ซื้อ
วัสดุ อุปกรณสําหรับการจัดกิจกรรม อุปกรณในการแขงขัน คาพาหนะ คา
อาหารผูควบคุมและนักเรียน คาหองพัก ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565
) หนาที่  103  ขอที่  24 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555  แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่3)  พ.ศ. 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรมและศึกษาดูงานแกคณะกรรมการบริหาร
ศูนย และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกองการศึกษาฯผูมีสวนเกี่ยวของในการ
จัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นคาตอบแทนวิทยากร คาอาหารเครื่อง
ดื่ม คาเชาที่พัก ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 99 ขอ
ที่ 20 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555  แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่3)  พ.ศ. 2559
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,024,800 บาท

1.คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเฉนี
ยง  จํานวน 710,500 บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 แหง  มื้อ
ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน จํานวน 145 คน ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19มิถุนายน 2561 ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 98 ขอ 18 ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
2.คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 246,500
 บาท  คนละ 1,700 บาท จํานวน 145 คน ขอมูลเด็ก ณ 10 มิถุนายน 2562
 ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0816.2/ว 3274
  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนา 93 ขอ 7 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
3.คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อาย3ุ-5ปี)
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 67,800  บาท  จํานวน 60  คน แยกราย
ละเอียดเป็น
-เป็นคาหนังสือเรียน จํานวน 60 คน ๆละ 200 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
-เป็นคาอุปกรณการเรียน จํานวน 60 คนๆ200 บาท เป็นเงิน 12,000  บาท
-เป็นคาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน  60 คน ๆละ300 บาท เป็นเงิน 18,000
  บาท
-เป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  จํานวน 60 คน ๆละ430 บาท เป็นเงิน 25,800
  บาท
ทั้งนี้จะเบิกจายตอไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 93  ขอ 7 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม)
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ค่าวัสดุ รวม 1,609,636 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า ฟิวส สายไฟฟ้า เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 4 ศูนย  และอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า และวิทยุตลอดถึงวัสดุ
ไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเฉนียง ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน อุปกรณทําความสะอาด น้ํายา
ทําความสะอาด ฯลฯ เพื่อใชในกิจการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,494,636 บาท

1.อาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเฉนี
ยง จํานวน 277,849 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) จํานวน145 คน x7.37 บาท x 260วัน
ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 97 ขอ 17ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
2.อาหารเสริม(นม)นักเรียนชั้นอนุบาล 1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ของโรงเรียน
ในเขตตําบลเฉนียงจํานวน 1,216,787 บาทจํานวน 6โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  จํานวน 635 คน x 7.37
 บาท x 260 วัน ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 101ขอที่  22 ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณกอสรางเชน
ทราย ปูน ตะปู จอบ  เสียม สี ทอน้ําและอุปกรณประปา ฯลฯ เพื่อใชใน
กิจการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณการเกษตร เชน พันธุพืช พันธุสัตว ปุ๋ย จอบ
หมุน ฯลฯ เพื่อใชในกิจการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความดูแลขององคการ
บริหารสวนตําบลเฉนียง ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความดูแลของ
องคการบริหารสวนตําบลเฉนียง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบลงทุน รวม 942,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 312,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูไม  12 ชอง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูไม  12 ชอง จํานวน 4 ตู ๆ ละ 5,000 บาท ใหเด็กใช
สําหรับเก็บของในหองเรียน โครงสรางเป็นไม มีขนาดไมนอย
กวา 120 X 40 X 120 เซนติเมตร   เป็นราคาทองถิ่น ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม  2561  ตาม
หนังสือที่ มท0808.2/ว1989  ลงวันที่ 22  มิถุนายน  2552 ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฎในแผนงานการศึกษา   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาจัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 27,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 5 ตูๆ ละ 5,500 บาทประกอบ
ดวยคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
เป็นราคาที่กําหนดในมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ  ประจําเดือน
ธันวาคม  2561 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศึกษา (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาจัดซื้อโตะทํางาน พรอมเกาอี้ จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 2 ชุดๆละ5,500
 บาท  โตะมีขนาดไมนอยกวา 120 X 75 X 60 เซนติเมตร ลิ้นชักล็อกไดและ
เกาอี้แบบพนักพิง มีลอเลื่อน ปรับสูง-ต่ํา   เป็นราคาทองถิ่น  ไมมีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม  2561
  ตามหนังสือที่ มท0808.2/ว1989  ลงวันที่ 22  มิถุนายน  2552ตั้งจายจาก
เงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อโทรทัศนสี (LED) แบบ Smart Tv ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 28,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศนสี(LED) แบบ Smart Tv ขนาด 32 นิ้ว 
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท ประกอบดวยคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 
ไมนอยกวา1366x768 พิกเซล
- ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ํา  32 นิ้ว
- แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได (Smart TV)
- ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณ เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพ
และเสียง
- ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ รองรับไฟลภาพ เพลง และ
ภาพยนตร
- มีตัวรับสัญญาณดิจตอล (Digital) ในตัว
เป็นราคาที่กําหนดในมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ประจําเดือน
ธันวาคม  2561ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 1
 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอยกวา 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน การประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย 
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไมนอยกวา 12 นิ้ว 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
เป็นราคาที่มีกําหนดไวในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifuction ชนิดเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifuction ชนิดเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภาย
ในเครื่องเดียวกัน 
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอ
นาที(ppm) 
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได 
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
-สามารถถายสําเนาเอกสารได 
-สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
-สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นราคาที่มีกําหนดไวในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศึกษา (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อเครื่องเลนพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเลนพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  เชน  เครื่องเลน
สนาม เครื่องเลนสนามกลางแจง เครื่องเลนสนามในรม เครื่องเลนเด็กของเลน
สนาม บานเด็กเลน หองบอลเด็ก ฯลฯ  เป็นราคาทองถิ่น  ไมมีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม  2561
  ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน  2552  ตั้งจายจาก
เงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561–2565) หนาที่ 91 ขอที่ 3 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 630,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางโครงหลังคาโดม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงหลังคา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตาอําตามแบบ อบ
ต.เฉนียง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565)หนาที่ 95  ขอที่ 13 (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการติดตั้งกันสาดบังแดดศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดวัดบานเฉนียง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งกันสาดบังแดด ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด วัดบาน
เฉนียง ตามแบบอบต.เฉนียง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงาน
การศึกษาปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่ 95 ขอที่ 11
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการติดตั้งมุงลวดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งมุงลวด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามแบบ อบต.เฉนียง ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา  ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 92  ขอที่ 4 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกะทม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงภูมิทัศน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกะทมตามแบบ อบต
.เฉนียง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา  ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565)หนาที่ 93 ขอที่ 6 (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาสม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาสม ตามแบบ อบต. เฉนี
ยง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 94 ขอที่ 10 (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

งบเงินอุดหนุน รวม 2,790,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,790,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบานกะทม(รวนวิทยา) จํานวน 65,000 บาท

(1) โครงการฝึกอบรมทักษะชีวิตเดินตามรอยพออยางพอ
เพียง จํานวน 35,000 บาทตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 104 ขอ
ที่ 26(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
(2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จํานวน 30,000 บาท  ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศึกษา ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 104 ขอที่ 27 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

อุดหนุนโรงเรียนบานนาสม (วิไลราษฎรศึกษา) จํานวน 50,000 บาท

โครงการเกษตรพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
. 2561 – 2565) หนาที่ 106 ขอที่ 30(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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อุดหนุนโรงเรียนบานหนองเตา จํานวน 35,000 บาท

โครงการสงเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาของพอเพียง ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฎในแผนงานการศึกษา   ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 – 2565) หนาที่ 103 ขอที่ 25 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

อุดหนุนโรงเรียนพรหมประสาทราษฏรนุกูล จํานวน 50,000 บาท

โครงการคายศาสตรพระราชานําพาชีวีสูการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อใหนักเรียนได
นอมนําหลักศาสตรพระราชามาปฏิบัติตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผน
งานการศึกษาปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หนาที่ 105
 ขอที่ 29 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

อุดหนุนโรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฏรบํารุง) จํานวน 50,000 บาท

โครงการเรือมกันตรึม  เรือมกะโนบติงตอง รํากลองยาว เพื่อใหนักเรียนรูศิลป
วัฒนธรรมทองถิ่นและสืบสานวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณของทองถิ่น ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศึกษา ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 105 ขอที่ 28  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขต
ตําบลเฉนียง

จํานวน 2,540,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 ของโรงเรียนในเขตตําบลเฉนียง  จํานวน  6โรงเรียน  สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 635 คน x 20 บาท x 200
 วัน  ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 102 ขอ
ที่ 23 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 144,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 144,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  เพื่อสนับสนุนคาปวยการสําหรับนักบริบาล จํานวน 2 คน เดือน
ละ 6,000บาท/คน/เดือน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (สํานักปลัด) 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,526,740 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,126,740 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,126,740 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาสํารวจขอมูลสัตวและขึ้นทะเบียนจํานวนสัตว จํานวน 17,790 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสํารวจขอมูลสัตวและขึ้นทะเบียนจํานวนสัตว ตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธา
ศาสตราจารย สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีจํานวน 2,965 ตัว ๆ ละ 3
 บาทตอครั้ง ปีละ 2 ครั้ง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120ลง
วันที่ 12 มกราคม  2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.5
/ว 1745 ลงวันที่  31 สิงหาคม  2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.5
/ว 1042 ลงวันที่  10  เมษายน  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 –2565)หนาที่ 111ขอที่ 7  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบา เชน คาจาง
เหมาบริการฉีดวัคซีน คาจัดซื้อวัคซีน  อุปกรณการฉีด ป้ายรณรงค ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (3)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลง
วันที่ 12 มกราคม  2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 1745 ลงวันที่  31 สิงหาคม  2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.5
/ว 1042 ลงวันที่  10  เมษายน  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)หนาที่ 109ขอที่ 5  
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (สํานักปลัด)

คาใชจายโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 88,950 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบา  คาวัสดุการแพทย คาใบรับรองการ
ฉีดวัคซีน  เครื่องหมายประจําตัวสัตว ฯลฯ ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จํานวน 2,965 ตัว ๆ ละ 30
 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 0120 ลง
วันที่ 12 มกราคม  2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.5
/ว 1745 ลงวันที่  31 สิงหาคม  2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 1042 ลงวันที่  10  เมษายน  2561.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561–2565) หนาที่ 111 ขอที่ 7  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (สํานักปลัด)
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คาใชจายโครงการอาหารปลอดภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอาหารปลอดภัยเชน คาตอบแทน
วิทยากร   คาอาหารเครื่องดื่ม คาป้าย  คาวัสดุ  คาเอกสาร ชุดทดสอบ
อาหาร ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561–2565) หนาที่ 110 ขอที่ 6 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข    (สํานักปลัด)

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํายาและเวชภัณฑตาง ๆ คาจัดซื้อทรายอะเบทและน้ํายาเคมี
กําจัดยุงลาย คาจางเหมาพนหมอกควันคาน้ํามันเชื้อเพลิง คาป้าย คาแผน
พับ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (3)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 107 ขอที่ 1ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (สํานักปลัด)

โครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 630,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาใหแกผูปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉินคาเวชภัณฑ คา
น้ํามันเชื้อเพลิง คาวัสดุและอุปกรณประจํารถหนวยกูชีพฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17
 กันยายน   2553
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หนาที่ 108ขอที่ 3 ตั้ง
จายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ํา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรมใหความรู เชน คาตอบแทน
วิทยากร อาหาร อาหารวาง วัสดุ อุปกรณสําหรับการจัดกิจกรรม ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)หนาที่ 109  ขอที่ 4 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
เขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557
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โครงการฝึกอบรมเพื่อสรางและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปศุสัตวโรคพิษสุนัขบา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรมเพื่อสรางและพัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครปศุสัตวโรคพิษสุนัขบา เชน คาตอบแทนวิทยากร   คาอาหาร คาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ  คาเอกสาร ชุดทดสอบอาหาร ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)หนาที่ 111ขอที่  8 ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (สํานักปลัด)

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพผูสูงอายุ  เชน คาตอบแทนวิทยากร   คาอาหารเครื่องดื่ม คาป้าย  คา
วัสดุ  คาเอกสารฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)หนาที1่08 ขอที่ 2 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน สําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข จํานวน 20  หมูบาน แหงละ 20,000  บาท

จํานวน 400,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน สําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข จํานวน 20  หมูบาน แหงละ 20,000  บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่  24  มิถุนายน   2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลง
วันที่ 3 เมษายน   2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 112 ขอที่ 9ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข    (สํานักปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดสุรินทร จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดสุรินทร  โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการใหการ
สงเคราะหแกราษฎรที่ประสบความทุกขยากเดือดรอนและผูดอยโอกาส ตลอด
ทั้งชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่  24  มิถุนายน   2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลง
วันที่ 3 เมษายน   2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 113 ขอที่ 1ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  (สํานักปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,941,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,914,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,914,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,375,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน  6  อัตรา และจายเป็น
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนรายเดือนนักบริหารงาน
ชาง (ผูอํานวยการกองชาง) จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน (กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 469,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจาง คาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 3
 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน   (กองชาง) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 28,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน   (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 1,004,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 234,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 170,500 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  ใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน   (กองชาง)

คาเชาบาน จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/เชาซื้อบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบกําหนด  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายชวยเหลือการศึกษาใหแกบุตรของพนักงานสวน
ตําบล และผูที่มีสิทธิเบิกไดตามสิทธิเบิกได ตามระเบียบฯ กําหนด ตั้งจายจาก
เงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  (กองชาง) 
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ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท

(1) คาถายเอกสารหรือพิมพเขียวและเย็บเลมหนังสือ  จํานวน  20,000
   บาท 
เพื่อเป็นคาใชจายในการถายเอกสารโครงการกอสราง  เชนแบบกอ
สราง  รายการประกอบแบบ  หรือเอกสารที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฎ ในแผนงานเคหะและชุมชน   (กองชาง) 
(2) คาโฆษณาและเผยแพร  จํานวน   20,000   บาท
เพื่อจายเป็นคาจางเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธเหล็กเขตประกาศบังคับใชผัง
เมืองรวม พรบ.ควบคุมอาคาร และ พรบ.ขุดดินถมดิน และติดตั้งในเขต
ประกาศผังเมืองรวมและป้ายหมูบาน ตรอก ซอย  คุม หมูบานตางๆ ฯลฯ
 ตาม อบต.เฉนียงกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (กองชาง) 
(3) คาติดตั้งไฟฟ้า  จํานวน 20,000  บาท 
เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟฟ้า  คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่ม
เติม  คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน  ฯลฯ  ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  (กองชาง)    
(4) คาใชจายในการรังวัดที่ดิน  จํานวน 50,000  บาท  
เพื่อจายเป็นคารังวัดที่สาธารณประโยชน ในเขตตําบลเฉนียง  ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน   (กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และ คาใชอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจางและ
บุคคลซึ่ง อบต. แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนทางราชการ  ตั้งจายจาก
เงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  (กองชาง)    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559
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คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนตางในการฝึกอบรม  เชน  คาลงทะเบียนในการจัด
สงพนักงานสวนตําบลพนักงานจาง  เขารับการฝึกอบรม  ฯลฯ เป็นตน ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (กองชาง)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (กอง
ชาง)

ค่าวัสดุ รวม 530,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน    จํานวน    50,000   บาท
เพื่อจายเป็นคากระดาษ ปากกา แฟ้มหนังสือ อุปกรณเขียนแบบ  อุปกรณและ
วัสดุสํารวจออกแบบ และวัสดุสํานักงานอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (กองชาง)     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชนหลอดไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า ฟิวส สายไฟฟ้า และอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุตลอดถึง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะความถาวร  และมีอายุการใชงานในระยะเวลา
ประมาณ 1 ปี ขึ้นไปแตมีราคาหนวยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไมเกิน 5,000  บาท เชน
โคมไฟฟ้า พรอมขาหรือกาน หมอแปลงไฟฟ้า ฯลฯ ไวในการติดตั้งซอมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตองคการบริหารสวนตําบล และสําหรับใชในสํานักงาน
ที่ทําการ อบต. หรืออยูในความดูแลของ อบต.ตั้งจายจากเงินรายได  ปราก
ฎในแผนงานเคหะและชุมชน  (กองชาง)               
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วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณกอสรางเชน
ทราย ปูน ตะปู จอบ  เสียม สี ทอน้ําและอุปกรณประปา ฯลฯ เพื่อใชใน
กิจการขององคการบริหารสวนตําบลตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน (กองชาง)         

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแผนบันทึกขอมูล หรือกระดาษพิมพแผนกรองแสง ผา
หมึก ตลับหมึกปริ๊นเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน (กองชาง)
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับสํานักงาน จํานวน 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4core) จํานวน 1
 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1.ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบCache Memoryรวมในระดับ (Level) เดียว
กัน ขนาดไมนอยกวา 4MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา2.2 GHz และมีหนวยประมวลผลดาน
กราฟิก(Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกนหรือ
2.ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา6 MBตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา1.6 GHzและมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความ
สามารถในการประมวลผลสูง
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวาขนาดไมนอยกวา8GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา1TB
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไมนอยกวา 12นิ้ว
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0หรือดีกวา ไมนอยกวา 3ชอง
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา1 ชอง
-สามารถใชงานไดไมนอยกวาWi-Fi (IEEE802.11b, g, n, ac) และBluetooth
- เป็นราคาที่มีกําหนดไวในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2558
-ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน  (กองชาง)

วันที่พิมพ : 12/9/2562  14:30:23 หนา : 51/76



งานไฟฟ้าถนน รวม 6,857,804 บาท
งบดําเนินงาน รวม 393,804 บาท

ค่าใช้สอย รวม 393,804 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 393,804 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติและรวมถึงการซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง  ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (กองชาง)

งบลงทุน รวม 6,154,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,154,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กอสรางโรงจอดรถกระเชา จํานวน 734,000 บาท

ปริมาณงานกอสรางโรงจอดรถกระเชาขนาดกวาง11.00 ม.ยาว 20.00 ม.  มี
พื้นที่ไมนอยกวา 164.00 ตร.ม. ตามแบบ อบต.เฉนียงกําหนด พรอมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธขณะกอสราง จํานวน1 ป้ายและเมื่อกอสรางแลวเสร็จ
จํานวน 1 ป้าย  งบประมาณ  734,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏ
ในแผนเคหะและชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 88 ขอที่ 156

โครงการกอสรางหลังคาทางเชื่อมอาคารสํานักงาน หมูที่17  ตําบลเฉนียง  
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร

จํานวน 150,000 บาท

ปริมาณงานกอสรางโครงหลังคาเหล็กทางเชื่อมอาคารขนาดกวาง 5.00 ม
. ยาว 9.00 ม.มีพื้นที่ไมนอยกวา 45.00 ตร.ม. ตามแบบ อบต.เฉนียง
กําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธขณะกอสราง จํานวน1 ป้ายและเมื่อ
กอสรางแลวเสร็จ จํานวน 1 ป้าย  งบประมาณ 150,000 บาท  ตั้งจายจาก
เงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่  89 ขอที่ 157
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โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารเก็บพัสดุอบต.เฉนียง  อําเภอเมือง  จังหวัด
สุรินทร

จํานวน 360,000 บาท

ปริมาณงาน  ปรับปรุงตอเติมอาคารหองเก็บพัสดุพื้นที่ไมนอยกวา 24 ตาราง
เมตร ตามแบบ อบต.เฉนียงกําหนด  พรอมจัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิดรางเลื่อน
แบบพวงมาลัย ขนาดกวาง 2.54เมตร ลึก 1.22 เมตร สูง 2.18
เมตร จํานวน  2 ชุด เป็นเงินงบประมาณ  360,000  บาท  ตั้งจายเงินราย
ได  ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561
-2565)  หนา 98 ขอที่ 157
- เป็นไปตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยนายบุญเลี้ยงจากสี่แยกบานนาง
อุทัย  ขัมถม ม.15 -บานกรอน  หมูที่ 15  บานระไซร ตําบลเฉนียง  อําเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร

จํานวน 249,000 บาท

ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 420.00 ตารางเมตร ไหลทางกวางขางละ 0.20
 เมตร  พรอมหูชางพื้นที่ไมนอยกวา 6 ตารางเมตร ตามแบบ 
อบต.เฉนียงกําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธขณะกอสราง จํานวน 1
ป้ายและเมื่อกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 1 ป้ายงบประมาณ  249,000 บาท ตัััง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 77ขอที่ 113
-เป็นไปตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6)พ.ศ.  2552
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยไผลอม –ถึงถนนคอนกรีตบาน  
นายสมจิต  ศาลานอย   หมูที่ 7 บานหวยราช  ตําบลเฉนียง  อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร

จํานวน 250,000 บาท

ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 4.00  เมตร ยาว 104.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 416.00 ตารางเมตร ไหลทางกวางขางละ 0.20
 เมตร พรอมหูชางพื้นที่ไมนอยกวา 6 ตารางเมตรและวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 ม. จํานวน 1จุด รวม
จํานวน 8 ทอน ตามแบบ อบต.เฉนียงกําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
ขณะกอสราง จํานวน 1 ป้ายและเมื่อกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 1 ป้าย งบ
ประมาณ  250,000 บาท ตััังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 61 ขอที่ 50
-  เป็นไปตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.  2552

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจากบานนางมาลี  ยิ่งชูชื่น ซ
.สนวน5  ม.4  เชื่อมตอบานละเบิก  หมูที่ 4 บานปราสาท  ตําบลเฉนียง  อําเภอ
เมือง  จังหวัดสุรินทร

จํานวน 249,000 บาท

ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 4.00 ม.ยาว 110.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 440.00ตร.ม.ไหลทางกวางเฉลี่ยขางละ 0.20 ม. ตามแบบ อบต.เฉนี
ยงกําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธขณะกอสราง จํานวน 1 ป้ายและ
เมื่อกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 1 ป้าย  งบประมาณ  249,000 บาท  ตััังจาย
จากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หนา 55 ขอที่ 24
-เป็นไปตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6)พ.ศ.  2552
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจากบานนายหอม ลวงลายทอง ม
.3 เชื่อม ต.เทนมีย  หมูที่ 3 บานตามีย ตําบลเฉนียง   อําเภอเมือง  จังหวัด
สุรินทร

จํานวน 254,000 บาท

ปริมาณงานชวงที่ 1ขยายผิวจราจรกวาง ขางละ 0.50 ม.ยาว 50.00 ม
. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา 50.00 ตร.ม.ไหลทางกวางเฉลี่ยขาง
ละ0.20 ม.
ปริมาณงาน  ชวงที่ 2 ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 65.00 ม. หนา 0.15 ม
. หรือพื้นที่ไมนอยกวา  390.00  ตร.ม.  ไหลทางกวางเฉลี่ยขางละ 0.20 ม
. ตามแบบอบต.เฉนียงกําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธขณะกอ
สราง จํานวน 1 ป้ายและเมื่อกอสรางแลวเสร็จ  จํานวน 1 ป้าย   งบ
ประมาณ  254,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนา 53 ขอที่ 17
-เป็นไปตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6)พ.ศ.  2552

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายสายจากบานละเบิก ม.11 ถึงคุม
สนวน บานปราสาท ม.4 หมูที่ 11  บานละเบิก   ตําบลเฉนียง  อําเภอเมือง  
จังหวัดสุรินทร

จํานวน 249,000 บาท

ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 110.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 440.00 ตร.ม.ไหลทางกวางเฉลี่ยขางละ 0.20 ม. ตามแบบ อบต
.เฉนียงกําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธขณะกอสราง จํานวน 1 ป้าย
และเมื่อกอสรางแลวเสร็จ  จํานวน 1 ป้าย  งบประมาณ  249,000 บาท ตัััง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หนา 68 ขอที่ 76
-เป็นไปตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6)พ.ศ.  2552
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุมปอยตะแบง -คุมนาสม  หมูที่ 17  
บานนาสม  ตําบลเฉนียง  อําเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร

จํานวน 288,000 บาท

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 97.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 485.00 ตารางเมตร ไหลทางกวางขางละ 0.20
 เมตร  ตามแบบตามแบบมาตรฐาน ท.1-01   พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
ขณะกอสราง จํานวน 1 ป้ายและเมื่อกอสรางแลวเสร็จ  จํานวน 1 ป้าย งบ
ประมาณ  288,000 บาท  ตััังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)  หนา 80 ขอที่ 121
-เป็นไปตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6)พ.ศ.  2552

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงธรรม 2 ทิศใตศูนยปฏิบัติ
ธรรมวัดกลางบานละเอาะ  หมูที่ 18  บานละเอาะ  ตําบลเฉนียง  อําเภอเมือง   
จังหวัดสุรินทร

จํานวน 257,000 บาท

ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 3.50  เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 455.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง  พรอมหูชาง
พื้นที่ไมนอยกวา 0.75 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.เฉนียงกําหนด พรอมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธขณะกอสราง จํานวน 1 ป้ายและเมื่อกอสรางแลว
เสร็จ  จํานวน 1 ป้าย  งบประมาณ  257,000 บาท ตััังจายจากเงินราย
ได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  หนา 82 ขอที่ 130
-เป็นไปตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6)พ.ศ.  2552

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุมเซ็ม (ตอเนื่อง) หมูที่ 14          
    บานตาน็วง  ตําบลเฉนียง  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร

จํานวน 147,000 บาท

ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 5.00  ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 250.00 ตร.ม. ไหลทางกวางขางละ 0.20 ม. ตามแบบอบต.เฉนียง
กําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธขณะกอสราง จํานวน 1 ป้ายและเมื่อ
กอสรางแลวเสร็จ  จํานวน 1 ป้าย  งบประมาณ  147,000 บาท ตััังจายจาก
เงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 75 ขอที่ 102
-เป็นไปตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6)พ.ศ.  2552
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุมตราด จากสนามกีฬา-ถนน 
คสล.เกา คุมตราด  หมูที่ 5 บานสก็วน ตําบลเฉนียง   อําเภอเมือง   จังหวัด
สุรินทร

จํานวน 250,000 บาท

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว 85.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
ไมนอยกวา  425.00  ตร.ม. ไหลทางกวางขางละ 0.20 ม. ตามแบบอบต.เฉนี
ยงกําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธขณะกอสราง จํานวน 1 ป้ายและ
เมื่อกอสรางแลวเสร็จ  จํานวน 1 ป้าย  งบประมาณ  250,000 บาท  ตััังจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หนา 57 ขอที่ 32
-เป็นไปตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6)พ.ศ.  2552

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุมสวาย หมูที่ 12 บานกะทม 
ตําบลเฉนียง   อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร

จํานวน 250,000 บาท

ปริมาณงานชวงที1่ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 57.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 228.00 ตร.ม.ไหลทางกวางเฉลี่ยขางละ 0.20 ม.ปริมาณ
งาน ชวงที่ 2 ผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว 39.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 195.00 ตร.ม. ไหลทางกวางเฉลี่ยขางละ 0.20 ม.พรอมหูชางพื้นที่
ไมนอยกวา 8.37 ตร.ม. ตามแบบ  อบต.เฉนียงกําหนด พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธขณะกอสราง จํานวน 1 ป้ายและเมื่อกอสรางแลว
เสร็จ  จํานวน 1 ป้าย  งบประมาณ  250,000 บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  หนา 71 ขอที่ 89
-เป็นไปตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6)พ.ศ.  2552
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบานนายคิด เจือจันทร ถึงแยก
ทิศใตหมูบาน หมูที่ 9  บานกรอน  ตําบลเฉนียง  อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร

จํานวน 307,000 บาท

ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 4.00  เมตร ยาว 129.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 516.00 ตารางเมตร ไหลทางกวางขางละ 0.20
 เมตร  พรอมหูชาง 6  ตร.ม.  ตามแบบ อบต.เฉนียงกําหนด พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธขณะกอสราง จํานวน 1 ป้ายและเมื่อกอสรางแลว
เสร็จ จํานวน 1 ป้าย  งบประมาณ 307,000  บาท ตััังจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  หนา 65 ขอที่ 63
-เป็นไปตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6)พ.ศ.  2552

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกใกลบานนายบํารุง  
ปรีสงค ม.2 เชื่อม บานเฉนียง ม.1 หมูที่ 2 บานทําเนียบ  ตําบลเฉนียง  อําเภอ
เมือง  จังหวัดสุรินทร

จํานวน 303,000 บาท

ปริมาณงาน  ผิวจราจร
กวาง 3.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 510.00 ตารางเมตร ไหลทางกวางเฉลี่ยขางละ 0.20 เมตร พรอมหูชาง
พื้นที่ไมนอยกวา 6.00 ตารางเมตร และวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 0.40  เมตร จํานวน  2  จุด รวมจํานวน 12  ทอน  ตามแบบอบต
.เฉนียงกําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธขณะกอสราง จํานวน 1 ป้าย
และเมื่อกอสรางแลวเสร็จ  จํานวน 1 ป้าย  งบประมาณ  303,000 บาท  ตัััง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น   (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 52 ขอที่ 11
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนางญาดา พิชนารี ม.13 
เชื่อมลาดยางสายบานหวยราช-กรอน  หมูที่ 13 บานหนองเตา  ตําบลเฉนียง  
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร

จํานวน 250,000 บาท

ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 4.00  เมตร ยาว 107.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 428.00 ตารางเมตรไหลทางกวางขางละ 0.20
 เมตร  พรอมหูชางพื้นที่ไมนอยกวา 6 ตารางเมตรตามแบบ อบต.เฉนียง
กําหนด  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธขณะกอสราง จํานวน 1 ป้ายและเมื่อ
กอสรางแลวเสร็จ  จํานวน 1 ป้าย งบประมาณ  250,000 บาท ตััังจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 73 ขอที่ 96
-เป็นไปตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6)พ.ศ.  2552

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายไสว ถึงสามแยกโคก
ปราสาท หมูที่ 16  บานตาอํา  ตําบลเฉนียง  อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร

จํานวน 185,000 บาท

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว 62.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
ไมนอยกวา  310.00 ตร.ม.ไหลทางกวางเฉลี่ยขางละ 0.20 ม.พรอมหู
ชาง พื้นที่ไมนอยกวา 3.00 ตร.ม. ตามแบบ  อบต.เฉนียงกําหนด พรอมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธขณะกอสราง จํานวน 1 ป้ายและเมื่อกอสรางแลว
เสร็จ  จํานวน 1 ป้าย  งบประมาณ  185,000 บาท ตััังจายจากเงินราย
ได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หนา 79 ขอที่ 119
-เป็นไปตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6)พ.ศ.  2552
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจัดสรร หมูที่ 10 บานสกร็อมตําบล
เฉนียง  อําเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร

จํานวน 149,000 บาท

ปริมาณงาน    ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 250.00 ตารางเมตร ไหลทางกวางขางละ 0.20
 เมตร ตามแบบ อบต.เฉนียงกําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธขณะกอ
สราง จํานวน 1 ป้ายและเมื่อกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 1 ป้าย งบ
ประมาณ  149,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 67 ขอ
ที่   70
-เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

โครงการกอสรางรั้วตาขายลอมรอบศาลากลางหมูบาน หมูที่ 6  บานตาแก   
ตําบลเฉนียง  อําเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร

จํานวน 226,000 บาท

ปริมาณงานกอสรางรั้ว คสล.พรอมประตูบานเลื่อน ความยาวรวม 102.50 ม
. ตามแบบ อบต.เฉนียงกําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธขณะกอ
สราง จํานวน 1 ป้ายและเมื่อกอสรางแลวเสร็จ  จํานวน 1 ป้าย  งบ
ประมาณ  226,000 บาท ตััังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หนา 59 ขอที่ 42
- เป็นไปตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6)พ.ศ.  2552

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  จากบานนางพวน  แนบทางดี - ศาลาพักริมทาง  
หมูที่ 8  บานถนน  ตําบลเฉนียง  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร

จํานวน 287,000 บาท

ปริมาณงาน กอสรางรางระบายน้ําขนาดกวางภายใน 0.40  เมตร ลึก 0.40
 เมตร ความยาวรวม 161  เมตร  ตามแบบอบต.เฉนียงกําหนด พรอมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธขณะกอสราง จํานวน 1 ป้ายและเมื่อกอสรางแลว
เสร็จ  จํานวน 1 ป้าย งบประมาณ  287,000 บาท ตััังจายจากเงินราย
ได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หนา 63 ขอที่ 55
-เป็นไปตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6)พ.ศ.  2552
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําในหมูบานจากบานนายสมเพียร ถึงดี –บานนาย
ธํารง ศรกลา หมูที่1 บานเฉนียง ตําบลเฉนียง  อําเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร

จํานวน 250,000 บาท

ปริมาณงาน ชวงที1่  กอสรางรางระบายน้ําคสล. ขนาดกวางภายใน 0.40
 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 101.00 เมตร และกอสรางบอพักคสล.พรอมฝาปิด
คสล. จํานวน 1 บอ ชวงที่2  กอสรางรางระบายน้ําคสล. ขนาดกวางภาย
ใน 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 37.00 เมตร รวมความยาวทั้ง
โครงการ 138.00 เมตร ตามแบบ อบต. เฉนียงกําหนด พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธขณะกอสราง จํานวน 1 ป้าย และเมื่อกอสรางแลว
เสร็จ จํานวน 1 ป้าย งบประมาณ  250,000 บาท ตััังจายจากเงินราย
ได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  หนา 49 ขอที่ 1 
-  เป็นไปตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6)พ.ศ.  2552

โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมูที่ 14  บานตาน็วง ตําบลเฉนียง  อําเภอเมือง  
จังหวัดสุรินทร

จํานวน 99,000 บาท

ปริมาณงานติดตั้งเสียงตามสายจํานวน 1 แหง  ตามแบบ อบต.เฉนียง
กําหนด งบประมาณ  99,000 บาท ตััังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนา75 ขอ
ที่105
-เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6) พ.ศ.  2552
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โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุกจากหนองกระเจียด ม. 10 ถึงแยกไปบานนา
สมคุมกรวด  หมูที่  10  บานสกร็อม  ตําบลเฉนียง  อําเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร

จํานวน 150,000 บาท

ปริมาณงาน  เกรดปรับระดับผิวจราจรเดิมกวาง 5.00 เมตร ยาว 45.00
 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 225.00 ตารางเมตรและยกระดับถนนดินขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 255.00 เมตรสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร  ปริมาตรดินถมไม
นอยกวา 637.50ลูกบาศกเมตร วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เสนผาศูนยกลาง0.40 ม. จํานวน 1 จุด รวมจํานวน 8 ทอน พรอมลงหินคลุก
ขนาดความกวาง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร ปริมาตร หินคลุกไมนอยกวา 120.00  ลูกบาศกเมตรพรอมเกรดปรับ
แตงผิวจราจรใหเรียบรอย ตามแบบ อบต.เฉนียงกําหนด พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธขณะกอสรางจํานวน 1 ป้ายและเมื่อกอสรางแลว
เสร็จ จํานวน 1 ป้าย  งบประมาณ  150,000 บาท  ตััังจายจากเงินราย
ได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 66 ขอที่ 69
-เป็นไปตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)พ.ศ.  2552

โครงการวางทอระบายน้ํา ถนนกรอนเหนือ 1 หมูที่ 20 บานกรอนเหนือ ตําบล
เฉนียง  อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร

จํานวน 261,000 บาท

ปริมาณงานวางทอ คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 158.00
 ทอน พรอมบอพัก คสล. จํานวน 7.00 บอ  ตามแบบ อบต.เฉนียง
กําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธขณะกอสราง จํานวน 1 ป้ายและเมื่อ
กอสรางแลวเสร็จ จํานวน 1 ป้าย งบประมาณ  261,000 บาท ตััังจายจากเงิน
รายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 87 ขอที่ 149
-เป็นไปตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6)พ.ศ.  2552
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งบเงินอุดหนุน รวม 310,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 310,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาสุรินทรคาดําเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าสอง
สวางในหมูบาน  จากบานนายสุรศักดิ์  เจตนาดี  ถึงบานนายธนัญกรณ  แซตัง  
ม.19

จํานวน 150,000 บาท

 เพื่อเป็นคาดําเนินการโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางภายในหมูบาน จากบาน
นายสุรศักดิ์  เจตนาดี  ถึงบานนายธนัญกรณ  แซตัง หมูที่ 19 บานโคก
เพชร  ตําบลเฉนียง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร  ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565)หนาที่  84  ขอที่  139 (กองชาง) 
-เป็นไปตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6)พ.ศ.  2552

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาสุรินทรโครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู
บานจากสะพานโคกเพชร  ถึงบานนายนรินทร  แสนกลา  ม.19

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อเป็นคาดําเนินการโครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบานจากสะพานโคก
เพชรถึงบานนายนรินทร  แสนกลา หมูที่ 19 บานโคกเพชร ตําบลเฉนี
ยง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.256 –2565) หนาที่  84
  ขอที่ 138 (กองชาง)
-เป็นไปตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6)พ.ศ.  2552
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 538,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 538,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 538,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก เชน ซื้อวัสดุ อุปกรณสําหรับ
การจัดกิจกรรม ของรางวัลสําหรับเด็กที่รวมกิจกรรม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น(2561 – 2565)  หนาที่ 117 ขอที่  4 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559

คาใชจายโครงการฝึกอบรมประดิษฐผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมประดิษฐผลิตภัณฑจากวัสดุ
เหลือใช เชน  คาตอบแทนวิทยากร คาเอกสาร  คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลง
วันที่ 16 มกราคม 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวัน
ที่ 7  มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 138 ขอที่ 4
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน  (สํานัก
ปลัด)
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คาใชจายโครงการฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ เชน คา
อาหารและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ คาจางเหมารถ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 129 ขอที่ 1ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน  (สํานักปลัด)

คาใชจายโครงการสงเสริมชุมชนตนแบบการจัดการขยะตนทาง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมชุมชนตนแบบการจัดการขยะ
ตนทาง  เชน  คาตอบแทนวิทยากร คาเอกสาร คาป้ายรณรงค  คาวัสดุ
อุปกรณ คาจัดซื้อถังขยะ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18
  ตุลาคม 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลง
วันที่ 16 มกราคม 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวัน
ที่ 7  มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที1่38 ขอที่ 2 ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน  (สํานักปลัด)
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โครงการถนนสะอาดริมสองขางทาง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการถนนสะอาดริมสองขางทาง เชน คา
ป้ายรณรงค คาป้ายโครงการ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุั คาถุง
ดํา คาไมกวาด  ฯลฯ
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของบาน
เมือง(ฉบับที2่)พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)หนาที่ 138  ขอที่ 3ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน  (สํานักปลัด)

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจาย ในการดําเนินการจัดฝึกอบรมโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาป้าย  คาวัสดุ คาน้ํายาตรวจสารเสพติด ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)หนาที่ 116 ขอที่ 3
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาสตรีและครอบ
ครัว เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุ คาป้าย ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256 – 2565) หนาที่ 115ขอที่ 1
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน  (สํานัก
ปลัด)
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โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน เชน อาหาร อาหารวาง วัสดุ  อุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565
) หนาที่  117  ขอที่ 5 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
เขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลเฉนียง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีตําบล
เฉนียง เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุ คาป้าย คาจางเหมารถ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา         
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 118 ขอที่ 6
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน  (สํานัก
ปลัด)

โครงการรณรงคการคัดแยกขยะ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคการคัดแยกขยะ เชน คาตอบ
แทนวิทยากร คาเอกสาร คาป้ายรณรงค คาวัสดุ คาจัดซื้อถังขยะ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 137  ขอที่ 1ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน  (สํานักปลัด)
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โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนการจัดประชุมประชาคม
แผนชุมชน  เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ คา
เอกสาร  ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
  มีนาคม 2553 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)หนาที1่47 ขอที่ 2ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน  (สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 720,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 720,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 720,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาและกรีฑาเด็กในตําบลเฉนียง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขัน เชน คาตอบแทนกรรมการ คาถวย
รางวัล คาอุปกรณกีฬา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่นปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561 – 2565)หนาที่ 123 ขอที่ 9 (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
- เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 

คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คา
ถวยรางวัล เหรียญรางวัล อุปกรณกีฬา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏใน
แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ  ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 119  ขอที่ 1 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 
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คาใชจายโครงการสงเสริมและสนับสนุนสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในระดับ
ตาง ๆ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา เชน คาอุปกรณ
กีฬา คาเสื้อกีฬา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานศาสนาและ
วัฒนธรรมและนันทนาการ ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 122  ขอที่ 8 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
- เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 

โครงการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตําบลเฉนียงตานยาเสพติด จํานวน 600,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา เชน คาตอบแทนกรรมการ คา
ถวยรางวัล คาอุปกรณกีฬา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
. 2561 – 2565) หนาที่ 122  ขอที่ 7 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
- เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 390,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน เชน คา
พิธีสงฆ คาวิทยากร คาอาหาร ประชาสัมพันธ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ  ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561–
2565) หนาที่ 120 ขอที่ 3 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
- เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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คาใชจายโครงการสืบสานประเพณีเทศกาลสงกรานต จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงาน เชน คาพิธีสงฆ คาวัสดุอุปกรณ คาเงิน
รางวัล คาป้ายรณรงค ประชาสัมพันธฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ปรากฏในแผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 121 ขอที่ 4 (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
- เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 

คาใชจายโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง  เชน คาถวย
รางวัล คาเวที ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานศาสนา
และวัฒนธรรมและนันทนาการ  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 121 ขอที่ 5 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
- เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 

คาใชจายโครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงาน เชน คาพิธีสงฆ คาตกแตงขบวนแหคาวัสดุ
อุปกรณ คาสถานที่ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 – 2565) หนาที่ 120 ขอที่ 2 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
- เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 
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โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงานตามตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ  ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 122 ขอที่ 6 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 85,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายการดําเนินงานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล  เชน คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนยฯ คา
วัสดุ  ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และ 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 131 ขอที่ 1
ตั้งจายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (สํานักปลัด)

คาใชจายโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพันธุขาวใชเอง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพันธุขาวใชเอง เชน คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
เครื่องเขียน คาเอกสาร  ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 132 ขอที่3
ตั้งจายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (สํานักปลัด)
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คาใชจายโครงการสงเสริมและอบรมการทําเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระ
ราชดําริ

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมและอบรมการทําเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวทางพระราชดําริ เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ตอบแทนวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียน คาเอกสาร  ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0816.5
/ว 2726 ลงวันที่  4 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที1่32 ขอที่ 4
ตั้งจายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (สํานักปลัด)

คาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพดานปศุสัตว จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายคาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพดานปศุสัตว เชน คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
เครื่องเขียน คาเอกสาร  ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที1่34 ขอที่ 8
ตั้งจายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตาง ๆ เชน ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา  สารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตวผาใบหรือผาพลาสติก สปริงเกอรฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (สํานักปลัด)  

วันที่พิมพ : 12/9/2562  14:30:23 หนา : 72/76



งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการกิจกรรมปลูกตนไม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกิจกรรมปลูกตนไม เชน คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ  ฯลฯ 
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 136 ขอที่ 3
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (สํานักปลัด)   

คาใชจายโครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระ
เกียรติ เชน คาอาหารและเครื่องดื่มคาป้าย คาวัสดุ  ฯลฯ 
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.0
/ว 2003  ลงวันที่ 22  กันยายน  2551 เรื่อง การดําเนินงานโครงการสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินการอันเนื่องมาจากพระราชดําริการปลูกหญาแฝกฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 135 ขอที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (สํานักปลัด) 
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คาใชจายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน คาจัดทําป้าย คาวัสดุ คาพันธุกลาไม  คา
อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว 164  ลงวันที่ 26 มกราคม  2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561–2565) หนาที่ 136ขอที่ 5
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (สํานักปลัด) 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
เขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 23,814,050 บาท

งบกลาง รวม 23,814,050 บาท
งบกลาง รวม 23,814,050 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % สําหรับพนักงานจางตาม
ภารกิจ พนักงานจางทั่วไป จํานวน 25 อัตรา  ตั้งจายจากเงินราย
ได จํานวน 210,000   บาท  และจายเป็นเงินสมทบ กองทุนประกันสังคมของ
พนักงานจางภารกิจตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน  6  อัตรา
ตั้งจายจากเงินอุดดหนุนทั่วไป จํานวน 42,000  บาท  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง
 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.2 % สําหรับพนักงานจางตาม
ภารกิจ พนักงานจางทั่วไป  จํานวน 25 อัตรา  
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จํานวน 419,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือกิจการประปาที่เป็นทรัพยสินของ อบต. ใหสามารถ
ดําเนินกิจการไดและภารกิจอื่นๆ ของกิจการประปา
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 14,801,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 1,891 คน  แบบขั้น
บันได  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 125 ขอ
ที่ 1 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 7,296,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการจํานวน  760 คน ๆละ 800
 บาท/เดือน เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 126 ขอที่ 2   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส จํานวน 12 คน ๆละ 500
 บาท/เดือน เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่  126 ขอที่ 3  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

สํารองจาย จํานวน 296,000 บาท

เพื่อใชจายในกรณีจําเป็นเรงดวนที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา หรือ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัย 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร  ที่ประชาชนได
รับประโยชนโดยตรง  เชน การทาสีตีเสน  สัญญาณไฟจราจร  สามเหลี่ยม
หยุดตรวจ  ป้ายจราจร  กระจกโคงจราจร  กระบองไฟจราจร  กรวย
จราจร  แผงกั้นจราจร  แผงพลาสติกใสน้ํา  เสาลมลุกจราจร  ยางชะลอความ
เร็วรถ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0313.4/ว3203
  ลงวันที่ 4  ตุลาคม  2539
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว3892  ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเฉนียง  ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ. 2563  เป็นการยึดหลักความเป็นหุนสวน  โดยประชาชน
ออม 1 สวน  อปท.สมทบงบประมาณ 1 สวน  และรัฐบาล  1  สวน  ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานงบกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 128  ขอ 5

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 225,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น หรือ
พื้นที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.สมทบเงินไมนอยกวารอยละ 50
 ของเงินที่ไดรับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กรณีราย
ไดของ อบต.ไมรวมเงินอุดหนุนสูงกวา 20 ลานบาท  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 127 ขอที่  4
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 337,750 บาท

เพื่อจายเป็นคาสมทบกองทุนบําเหน็จนาญขาราชการสวนทองถิ่น  รอย
ละ1  ของประมาณการรายรับไมรวมรายรับประเภทพันธบัตร  เงินกู  เงินที่มีผู
อุทิศใหและเงินอุดหนุน  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานงบกลาง
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