
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลเฉนียง

อําเภอ เมืองสุรินทร   จังหวัดสุรินทร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 66,100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,366,090 บาท

งบบุคลากร รวม 9,965,190 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,051,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน นายก อบต. และ รองนายก 
อบต. 2 ตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต. และ รอง
นายก อบต. 2 ตําแหนง  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงิน  คาตอบแทนพิเศษ นายกอบต. และรอง
นายก     อบต. 2 ตําแหนง  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวน  ตําบลเฉนียง  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 3,337,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแก     
(1) ประธานสภาฯ เป็นเงิน  139,320         บาท
(2) รองประธานสภาฯเป็นเงิน  114,000         บาท
(3) สมาชิกสภาฯ จํานวน  33  คนเป็นเงิน 2,993,760 บาท
(4) เลขานุการสภาฯ  เป็นเงิน               90,720 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานัก
ปลัด)    

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,913,390 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,109,750 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล และจายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน  11  อัตรา ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนรายเดือนนัก
บริหารงานองคการบริหารสวนตําบล  รองปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล  หัวหนาสํานักปลัด อบต.ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)       

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,436,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางและคาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 10  อัตรา  ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)         

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 115,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 10 อัตรา ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)  
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งบดําเนินงาน รวม 3,287,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 715,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

(1) เพื่อจายคาตอบแทนใหแกเจาหนาที่หรือบุคคลที่ไดรับการแตง
ตั้งใหปฏิบัติหนาที่อันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น จํานวน 300,000  บาท ตามที่ไดรับมอบหมาย เชน คาตอบ
แทนคาเบี้ยประชุมแกคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลเฉนียง คาตอบแทนคณะกรรมการ
การเลือกตั้งคาตอบแทนผูอํานวยการการเลือกตั้ง คาตอบแทน
อนุกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับแตงตั้งให ชวยเหลือในการปฏิบัติ
หนาที่ของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (สํานักปลัด) 
(2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน  200,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินประโยชน
ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) ปีงบประมาณ 2564 ใหแกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)   

คาเชาบาน จํานวน 105,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 110,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายชวยเหลือการศึกษาใหแกบุตรของผู
บริหาร พนักงานสวนตําบล และผูที่มีสิทธิเบิกไดตามสิทธิเบิก ได
ตามระเบียบฯ กําหนด  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)  
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ค่าใช้สอย รวม 1,558,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพรเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพร คาป้ายประชาสัมพันธ สิ่งพิมพประชาสัมพันธเกี่ยว
กับกิจกรรมและผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
เฉนียง  และกิจกรรมที่เป็นนโยบายรัฐบาล จังหวัด และ
อําเภอ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (สํานักปลัด) 

คาจางเหมาบริการ จํานวน 15,000 บาท

คาจางเหมาบริการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งมิใชเป็นการตอเติม  ดัด
แปลงครุภัณฑ และอยูในความรับผิดชอบของ อบต. เชน  คาจาง
แบกหรือขนสิ่งของ คาจางกําจัดวัชพืชหรือการทําความ
สะอาด ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (สํานักปลัด)

คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการคดีตามคําพิพากษา เชน คาธรรมเนียม
ศาล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (สํานักปลัด)  

คาถายเอกสาร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  ขอบัญญัติตางๆ  แผนพัฒนา
ของ      อบต. ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  (สํานักปลัด) 

คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานักปลัด)
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คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติตาง ๆ
 ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 65,000 บาท

(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  จํานวน  5,000 บาท  เพื่อเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการ
รับรองตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน  ตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของที่
รวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)
(2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ จํานวน 40,000  บาท เพื่อจายเป็นคา
อาหารคาเครื่องดื่มตาง ๆ  เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคา
บริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นตองจายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได
รับการแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ใหรวมถึงผูเขารวม
ประชุมอื่น ๆ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งเขารวมประชุม ตั้งจาย
จากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)
(3) คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จํานวน 20,000บาท     
เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงานตางๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการเชน วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นตน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานัก
ปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.เฉนียง จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลเฉนียง  เชน คาอาหารกลางวัน  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมารถ คาเชาที่พัก คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาวัสดุเครื่องเขียน  คาของที่ระลึก คาป้าย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 141
 ขอที่ 4 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  (สํานักปลัด)

คาใชจายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถของผูบริหารทองถิ่น  สมาชิก  อบต.  พนักงานสวนตําบล  
ลูกจางประจํา พนักงานจาง

จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
สวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เชน คาอาหารกลาง
วัน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมารถ คาเชาที่พัก คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียน  คาของที่ระลึก คา
ป้าย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) หนาที่  139  ขอที่ 1 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(สํานักปลัด)
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คาใชจายโครงการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ใหแก
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561–2565) หนาที1่40
 ขอที่  2  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (สํานักปลัด)

คาใชจายโครงการแสดงเจตจํานงตอตานการทุจริตและป้องกันผล
ประโยชนทับซอน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการแสดงเจตจํานง ตอตานการทุจริต
และป้องกันผลประโยชนทับซอน ใหแกคณะผูบริหาร  สมาชิก
สภาฯ  พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงาน
จาง เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ  คาป้าย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หนาที่ 142
 ขอที่ 5 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  (สํานักปลัด)
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชอื่น ๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง  คณะผูบริหาร   และสมาชิกสภาฯ และ
บุคคลซึ่ง อบต. แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนแกทาง
ราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานักปลัด)   

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม  เชน  คาลงทะเบียน
ในการจัดสงพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง คณะผูบริหาร และ
สมาชิกสภาฯ เขารับการฝึกอบรม  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานัก
ปลัด)        
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คาใชจายในการรับเสด็จ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรับเสด็จ เชน คาวัสดุ  ธงชาติ ธงตรา
สัญลักษณ ผาประดับ  ฯลฯ  
-เป็นตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0318/ว
 2795  ลงวันที่ 3 กันยายน 2540 เรื่อง การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจายเงินเป็นคาใชจายในการรับเสด็จของสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (สํานักปลัด)

คาใชจายเพื่อการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบลเฉนียงในกรณีครบ
วาระ ยุบสภา หรือแทนตําแหนงที่วาง เชน  คาวัสดุ  คาเครื่อง
เขียนแบบพิมพ คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561  
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานัก
ปลัด)  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 413,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน และวัสดุที่ใชในกิจการสภา ฯ
เชน กระดาษ  ปากกา  กระดาษไข  แฟ้ม  ตรายาง  แบบ
พิมพ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ  หนังสือสั่ง
การ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (สํานักปลัด)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส สายไฟฟ้า และอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ไฟฟ้าและวิทยุ ตลอดถึงวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะความ
ถาวร  และมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ขึ้น
ไป เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟฟ้า พรอมขาหรือ
กาน หมอแปลงไฟฟ้า ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานัก
ปลัด) 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน กระดาษ
ชําระ แกวน้ําดื่ม ถวยชาม ผงซักฟอก วัสดุเครื่องครัวตาง ๆ
 อุปกรณทําความสะอาด น้ํายาทําความสะอาด  ฯลฯ  ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานักปลัด)      

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

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

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ ตลอดจน
อุปกรณและเครื่องอะไหลรถยนต รถจักรยานยนต เชน ยาง
นอก ยางใน  แบตเตอรี่  หัวเทียน น้ํามันเบรก กระจก ไส
กรอง ฯลฯ ในความรับผิดชอบของ อบต.เฉนียง ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องพนหมอกควัน  เครื่องตัดหญา ฯลฯ ในความ
รับผิดชอบของ อบต.เฉนียง  และรถยนตหรือยานพาหนะของ
หนวยงานอื่นที่องคการบริหารสวนตําบลขอความอนุเคราะหใหมา
ปฏิบัติงานตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  (สํานักปลัด) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเผยแพรสิ่งพิมพ  หรือฟิลมหรือรูป
สี, ขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยายเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม
ของ อบต. ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  (สํานักปลัด)  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  แผนบันทึกขอมูล
กระดาษพิมพ  แผนกรองแสง   ผาหมึก  ตลับผงหมึก  แป้น
พิมพ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส  เมนบอรด  โปรแกรมคอมพิวเตอร
ที่ราคาต่ํากวา 20,000  บาท ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานักปลัด) 

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

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการหรืออาคารที่อยูในความดูแล
ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานักปลัด)   

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
เฉนียง หรืออาคารที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล
เฉนียง และคาจัดซื้อน้ําประปาสําหรับแจกจายประชาชนที่ประสบ
ภัยแลงขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานักปลัด)    
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท คารับ – สงโทรสาร เพื่อติดตอ
ราชการ   ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (สํานักปลัด) 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดสงไปรษณีย   คาโทรเลข  คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานักปลัด)    

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต คา
ธรรมเนียมในการใชบริการ คาเชาพื้นที่เว็ปไซต คาเชาโดเมน  ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานัก
ปลัด)   

งบลงทุน รวม 73,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 73,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ  4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู  โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้
1) มีหูลิ้นชัก
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ  ฉบับเดือนธันวาคม 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558    
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (สํานักปลัด)
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คาจัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อนทึบ จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อนทึบจํานวน  4  หลัง ๆ
 ละ 4,500  บาท  มีคุณลักษณะพื้นฐานประกอบดวย  ผลิตจาก
เหล็กอยางดี  ขนาดไมนอยกวา 118 (W) x 40 (D) x 87 (H) 
ซม.  เป็นราคาทองถิ่นไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑสํานักงบประมาณ  ฉบับเดือน  ธันวาคม  2562 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (สํานักปลัด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 44,000 บาท

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 22,000
 บาท จํานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 44,000  บาท คุณลักษณะพื้น
ฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memoryรวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB 

วันที่พิมพ : 18/9/2563  08:20:59 หนา : 13/81



- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-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 ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม  2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
  พฤษภาคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (สํานักปลัด)

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink  Tank  
Printer)

จํานวน 4,300 บาท
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink  Tank  Printer) จํานวน 1  เครื่อง  ราคา 4,300
  บาท  คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink  Tank  Printer) จากโรงงานผูผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200  dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4  ไม
นอยกวา 19  หนาตอนาที (ppm)  หรือ 8.8  ภาพตอนาที
-มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4  ไมนอย
กวา 15  หนาตอนาที (ppm)  หรือ 5  ภาพ ตอนาที (ipm)
-มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ USB 2.0  หรือดีกวา  จํานวน
ไมนอยกวา 1  ชอง
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  50  แผน
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal  และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม  2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
  พฤษภาคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (สํานักปลัด)

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

รายจายอื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบตางๆ  ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและ
หรือสิ่งกอสรางพัฒนาระบบตางๆ  เชน คาจางสํารวจและประเมิน
ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลเฉนียง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  (สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,137,050 บาท
งบบุคลากร รวม 2,416,660 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,416,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,739,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  และจายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  จํานวน  5  อัตรา ตั้งจายจากเงินราย
ไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานคลัง จํานวน 1
 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (กองคลัง) 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 473,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางประจําสําหรับลูกจาง และจายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  จํานวน 2  อัตรา ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 161,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางและคาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ  จํานวน 1  อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 720,390 บาท
ค่าตอบแทน รวม 333,390 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 197,890 บาท

เป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบ
แทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ปีงบประมาณ 2564 ใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)  

คาเชาบาน จํานวน 88,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/คาเชาซื้อใหแกพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด  ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 47,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักสวนงานตําบล
ลูกจางประจํา และผูที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด ตั้งจาย
จากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร จํานวน 5,000 บาท

คาถายเอกสาร  จํานวน  5,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาถาย
เอกสาร  งานโครงการประกอบการจัดซื้อจัดจางและงานที่เกี่ยว
ของกับการจัดเก็บภาษี  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา จางปฏิบัติงานสํารวจขอมูลภาคสนาม คาวัสดุ
อุปกรณ  คาแบบพิมพ  คาใชจายอื่นๆ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2550
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่ มท 0808.3/ว0107
  ลงวันที่ 8  มกราคม  2561
ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565)  หนาที่ 140  ขอ
ที่ 3 (กองคลัง)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก และคาใชอื่น ๆ
 ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล   ลูกจางประจําพนักงานจางของกองคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (กอง
คลัง)
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คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม  เชน คาลงทะเบียนใน
การจัดสงพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง เขารับการฝึก
อบรม  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (กอง
คลัง)  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินตาง ๆฯลฯ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 122,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระดาษ ปากกา  แฟ้มหนังสือ  กระดาษคารบอน
กระดาษโรเนียว  กระดาษถายเอกสาร  สมุด  หมึกโรเนียว หมึก
เครื่องถายเอกสาร  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถ
จักรยานยนต ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
คลัง (กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเผยแพรสิ่งพิมพ เพื่อประชาสัมพันธ
งานภาษีของ อบต. ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)   
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแผนบันทึกขอมูล  กระดาษพิมพ  แผนกรอง
แสง ผาหมึก  ตลับผงหมึกปริ้นเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 515,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 515,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 395,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกซอมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกซอมแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุและอุปกรณการฝึก
อบรม   คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้าย ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 145
  ขอที่ 4  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน (สํานักปลัด)     
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โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมจัดตั้ง  อปพร. เชน คา
สมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุและอุปกรณการฝึกอบรม คาชุดเครื่อง
แบบ  อปพร. คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 หนาที่ 24 ขอที่  2 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน (สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อบต.เฉนียง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุและอุปกรณการฝึกอบรม คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาป้าย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว
 7367 ลงวันที่ 4  ธันวาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329
 ลงวันที่ 26  ธันวาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13  กุมภาพันธ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 หนาที่ 24 ขอที่  1
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน (สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมเตรียมความพรอมการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมเตรียมความพรอมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ
และอุปกรณการฝึกอบรม  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาป้าย ถังดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 145
  ขอที่ 5  
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน (สํานักปลัด)

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน การตั้งจุดตรวจและบริการ
ประชาชนเทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต  การจัดทําป้าย
รณรงค  คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ เป็นตน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่  มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่  22  กันยายน  2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 144
  ขอที่ 3  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน (สํานักปลัด) 
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เชน ทอดูดน้ํา  ทอสง
น้ํา วัสดุและอุปกรณที่ใชกับเครื่องสูบน้ํา ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณเครื่องดับเพลิง เชน ถังน้ําฉีดน้ํา
ดับไฟพรอมอุปกรณขวานหงอนดับเพลิง ประแจเปิดวาลวทอ
ประปาดับเพลิงขอตอประปาดับเพลิง คาเติมสารเคมีของเครื่องดับ
เพลิงและอุปกรณตางๆ เกี่ยวกับวัสดุดับเพลิง ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน (สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,808,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,812,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,812,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 990,000 บาท

เพื่อจายเงินเดือนแกพนักงานสวนตําบล และจายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 3 อัตราตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนรายเดือนผู
อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1
 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 738,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจาง คาตอบแทนพิเศษ ของพนักงานจางตาม
ภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 5 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจางตาม
ภารกิจ พนักงานจางทั่วไป จํานวน 4 อัตราตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

งบดําเนินงาน รวม 682,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 312,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ปีงบประมาณ 2564 ใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางที่มาปฏิบัติ คณะกรรมการ
ตางๆ ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ  ที่
ไดรับคําสั่งใหชวยเหลือการปฏิบัติงานของ อบต. ซึ่งเป็นงานเรง
ดวนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ
ได ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาเชาบาน จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/เชาซื้อบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายชวยเหลือการศึกษาใหแกบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพรเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพร คาป้ายประชาสัมพันธ  สิ่งพิมพประชาสัมพันธเกี่ยว
กับกิจกรรมและผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
เฉนียง และกิจกรรมที่เป็นนโยบายรัฐบาล จังหวัดและอําเภอ ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาจางเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งมิใชการตอ
เติมดัดแปลงครุภัณฑ เชน คาจางแบกหรือขนสิ่งของ, คาจางครูฝึก
สอน ออกกําลังกาย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาถายเอกสาร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสารแผนการศึกษา แผนพัฒนาตางๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา(กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาเย็บหนังสือหรือคาเขาปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ในการเดิน
ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางและบุคคลซึ่ง อบต.แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เพื่อ
ประโยชนทางราชการตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่)พ.ศ.2559

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม  เชน คาลงทะเบียน
ในการจัดสงพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  เขารับการฝึก
อบรม ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
-เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระดาษ ปากกา แฟ้ม หนังสือ และวัสดุสํานักงาน
อื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส สายไฟฟ้า เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า
อัตโนมัติ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย และอุปกรณ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุตลอดถึงวัสดุไฟฟ้าสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเฉนียง ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณกอสรางเชนทราย ปูน
ตะปู จอบ  เสียม สี ทอน้ําและอุปกรณประปา ฯลฯ เพื่อใชใน
กิจการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา(กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ ตลอดจน
อุปกรณและเครื่องอะไหลจักรยานยนต เชน ยางนอก ยางใน
แบตเตอรี่ หัวเทียน น้ํามันเบรก กระจก ใสกรอง ฯลฯ ในความรับ
ผิดชอบของอบต.เฉนียงตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถ
จักรยานยนต เครื่องตัดหญาฯลฯในความรับผิดชอบของอบต.เฉนี
ยง  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา(กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณป้องกันโรคมือเทา ปาก โค
วิด19เชน เจลลางมือ น้ํายาฆาเชื้อโรค หนากากอนามัย ฯลฯ เพื่อ
ใชในกิจการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายจากเงินรายได (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจัดซื้อแผนบันทึกขอมูล หมึกพิมพ เมาส แป้นพิมพ ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา(กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบลงทุน รวม 313,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้สําหรับพนักงาน จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบลอเลื่อน จํานวน 1
 ตัว ราคา 1,500 บาท ประกอบดวยคุณลักษณะ มีเทาแขน 
มีโช๊คปรับระดับได เป็นราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่ง
ไมสามารถซื้อไดตามมาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดหาตามราคาซื้อขาย
ตามราคาทองตลาด 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศึกษา (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 312,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุง  ตอเติม สระวายน้ํา จํานวน 300,000 บาท

ปริมาณงาน ปรับปรุงสระวายน้ําคสล. ขนาดกวาง 4.85
 เมตร  ยาว 9.30 เมตร ตามแบบ อบต.เฉนียงกําหนด งบ
ประมาณ  300,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 95 ขอ12(กองการศึกษาและวัฒนธรรม)

เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)
-ตามนัยมติ  ครม.  เมื่อวันที่ 5  มิถุนายน  พ.ศ. 2544
-ตามนัยมติ  ครม. เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  พ.ศ. 2532
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
  2147  ลงวันที่ 11 กรกฎาคม  2561  เรื่องการตรวจสอบการ
เบิกจายคาจาง  สัญญาจาง  แบบปรับราคาได (คา K)ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110
  ลงวันที่  5  มีนาคม  2561  เรื่องซักซอมแนวทางปฏิบัติในการ
กําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ไว
ในสัญญาจางกอสราง
-ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,787,688 บาท
งบบุคลากร รวม 2,486,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,486,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,241,500 บาท

เพื่อจายเงินเดือนแกครูผูดูแลเด็ก ครู และจายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 4 อัตราตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 260,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ  ใหครู จํานวน 4
 ตําแหนงๆละ 3,500 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 955,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 6 อัตรา  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษา  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจางตาม
ภารกิจ พนักงานจางทั่วไป จํานวน 6 อัตรา  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
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งบดําเนินงาน รวม 3,069,088 บาท
ค่าตอบแทน รวม 235,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ปีงบประมาณ 2564  ใหแก พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายชวยเหลือคาการศึกษาของบุตรใหแกบุตรของ
พนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผน
งานการศึกษา(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใช้สอย รวม 1,236,100 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาจางเหมาบริการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งมิใชการตอ
เติม  ดัดแปลง ครุภัณฑ เชน ครูพิเศษ คาจางแบกหรือขนสิ่งของ
และเป็นคาจางดําเนินกิจการอันเป็นประโยชนแกศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาใชจายโครงการติดตั้งเหล็กดัดพรอมมุงลวด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งเหล็กดัดและมุงลวด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
กะทม  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 1/2563  หนาที่ 6  ขอที่ 4 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

คาติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต ศพด. 4 แหง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง 4 ศูนย  ตั้งจายจาเงินรายได  ปรากฏในแผนการ
ศึกษา (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ในการเดิน
ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางและบุคคลซึ่ง อบต.แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เพื่อ
ประโยชนทางราชการ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา(กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที3่) พ.ศ.2559

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม  เชน คาลงทะเบียนใน
การจัดสง ครู  ผูดูแลเด็กพนักงานจาง เขารับการฝึกอบรม ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที3่) พ.ศ.2559 

โครงการฝึกอบรมครู ผูดูแลเด็ก  บุคลากรทางการศึกษาและผูที่เกี่ยว
ของ

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการอบรมครู บุคลากรทางการศึกษาและผูที่
เกี่ยวของ เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุและอุปกรณการฝึก
อบรม คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาป้าย ฯลฯ 
-เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561 –
 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนาที่ 22 ขอที่ 9 (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   
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โครงการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรมและศึกษาดูงานแก คณะ
กรรมการบริหารศูนย และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกองการ
ศึกษาฯผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เป็นคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม คาเชาที่
พัก ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที3่) พ.ศ.2559  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561–2565) หนาที่ 100 ขอที่ 21 (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการเรียนรูสูโลกกวาง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการศึกษาแหลงเรียนรูของเด็กปฐมวัย
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาจางเหมารถ อาหาร อาหาร
วาง ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที3่) พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 99 ขอที่ 20 (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 871,100 บาท
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1. คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 588,000 บาท
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเฉนียง  เพื่อจายเป็นคาอาหาร
กลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 แหง  มื้อละ 20 บาท 
จํานวน 245 วัน จํานวน 120 คน ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม  2563 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 98 ขอ 18 ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
2. คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 204,000 บาท  คนละ 1,700 บาท จํานวน 120
 คน ขอมูลเด็ก ณ 10 มิถุนายน 2562  ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได
รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม  2563 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)หนา 93 ขอ 7 ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
3.  คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (อาย3ุ-5ปี)   เป็นเงิน  79,100 บาท ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน 70 คน  แยกรายละเอียดเป็น
- เป็นคาหนังสือเรียน  จํานวน 70 คน ๆ ละ 200  บาท  เป็น
เงิน 14,000  บาท
- เป็นคาอุปกรณการเรียน  จํานวน 70 คน ๆ ละ 200  บาท  เป็น
เงิน  14,000  บาท
- เป็นคาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 70 คน ๆ ละ 300
  บาท เป็นเงิน  21,000  บาท
- เป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  จํานวน 70 คน ๆละ 430
 บาท  เป็นเงิน 30,100  บาท  ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 99 ขอ 19 ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าวัสดุ รวม 1,477,988 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน อุปกรณทําความ
สะอาด น้ํายาทําความสะอาด ฯลฯ เพื่อใชในกิจการของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,417,988 บาท

1. อาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 229,944 บาท
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเฉนียง  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม) จํานวน 120คน x 7.37 บาท x 260วัน
ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 97 ขอ 17 ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
2. อาหารเสริม (นม) นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6   จํานวน 1,188,044 บาท ของโรงเรียนในเขตตําบลเฉนี
ยง จํานวน 6  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 620 คน x 7.37 บาท x 260 วัน 
ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561 – 2565)  หนาที่ 101  ขอ
ที่  22 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณกอสรางเชน
ทราย ปูน ตะปู จอบ  เสียม สี ทอน้ําและอุปกรณประปา ฯลฯ
  เพื่อใชในกิจการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณการเกษตร เชน พันธุพืช พันธุ
สัตว 
ปุ๋ย จอบหมุน ฯลฯ เพื่อใชในกิจการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้ง
จายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความดูแล
ขององคการบริหารสวนตําบลเฉนียง ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความ
ดูแลขององคการบริหารสวนตําบลเฉนียง ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตคา
ธรรมเนียมในการใชบริการ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบลงทุน รวม 571,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 263,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด  24,000 บีทียู จํานวน 5 เครื่องๆ
ละ  32,400 บาท  มีลักษณะ ดังนี้
- ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
- ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
- เครื่องปรับอากาศตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
- ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสง
ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
- เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาค
ฝุนละออง และสามารถถอดลางทําความสะอาดได
- มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
เป็นราคาที่กําหนดในมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ 
ประจําเดือน ธันวาคม 2562  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

คาจัดซื้อตูไม  12 ชอง จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูไม  12 ชอง จํานวน 4 ตู ๆ ละ 3,500
 บาท ใหเด็กใชสําหรับเก็บของในหองเรียน โครงสรางเป็นไมมี
ขนาดไมนอยกวา 120 X 40 X 120 เซนติเมตร  เป็นราคานอก
เหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถซื้อไดตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงจัดหาตามราคาซื้อขายตามทองตลาด 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1989  ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2562
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาจัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 16,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 3 ตูๆ ละ 5,500
 บาทประกอบดวยคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
เป็นราคาที่กําหนดในมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ประจําเดือน ธันวาคม 2562 ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

คาจัดซื้อถังเก็บน้ําสแตนเลส  ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 28,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังเก็บน้ําสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000
  ลิตร  จํานวน  2  ถังๆละ 14,300  บาท  โดยมีคุณลักษณะ
สังเขป ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดที่จุน้ําไดไมนอยกวา
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
3) ราคาไมรวมขาตั้ง และไมรวมคาติดตั้ง
เป็นราคาที่กําหนดในมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ  ประจําเดือน ธันวาคม 2562 ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน  จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 17,000  บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอย
กวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน    ขนาด
ไมนอยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth เป็นราคาที่มีกําหนดไวในเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank 
Printer)

จํานวน 8,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่องๆละ 4,300  บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm)  หรือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
เป็นราคาที่มีกําหนดไวในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563 กระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 308,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาสม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนา
สม  ตามแบบ อบต.เฉนียง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา   ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561 –
 2565) หนาที่ 93  ขอที่ 6 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)  

โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตาอํา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตาอํา  ตาม
แบบ อบต.เฉนียง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานการศึกษา ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565
) หนาที่ 94  ขอที่ 9 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการปรับปรุงอาคารศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด วัดบานเฉนี
ยง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงอาคาร ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑใน
วัด  วัดบานเฉนียง  ตามแบบ อบต.เฉนียง ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา   ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 94  ขอที่ 8 (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)
-ตามนัยมติ  ครม.  เมื่อวันที่ 5  มิถุนายน  พ.ศ. 2544
-ตามนัยมติ  ครม. เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  พ.ศ. 2532
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
  2147  ลงวันที่ 11 กรกฎาคม  2561  เรื่องการตรวจสอบการ
เบิกจายคาจาง  สัญญาจาง  แบบปรับราคาได (คา K)ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110
  ลงวันที่  5  มีนาคม  2561  เรื่องซักซอมแนวทางปฏิบัติในการ
กําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ไว
ในสัญญาจางกอสราง
-ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 2,660,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,660,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบานกะทม (รวนวิทยา)ตามโครงการยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน

จํานวน 30,000 บาท

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จํานวน 30,000  บาท
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่  2 หนาที่ 104 ขอที่ 27  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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อุดหนุนโรงเรียนบานนาสม(วิไลราษฎรศึกษา)ตามโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จํานวน 25,000 บาท

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จํานวน 25,000  บาท
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่  2 หนาที่ 20  ขอที่ 3  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

อุดหนุนโรงเรียนบานสกร็อม (ประสาทศีลสามัคคี)ตามโครงการยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จํานวน 25,000 บาท

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จํานวน 25,000
 บาท ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561- –2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนาที่ 23 ขอที่12 ตั้งจายจาก
เงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

อุดหนุนโรงเรียนบานหนองเตา ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน

จํานวน 25,000 บาท

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จํานวน 25,000  บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 –2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนาที่ 20 ขอที่ 5 ตั้งจายจาก
เงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

อุดหนุนโรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุกูลตามโครงการยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน

จํานวน 40,000 บาท

 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จํานวน 40,000
  บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา(กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ. 2561 –2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2หนาที่ 20 ขอที่ 4
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อุดหนุนโรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎรบํารุง) ตามโครงการยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จํานวน 35,000 บาท

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 35,000  บาท
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 หนาที่ 19 ขอที่ 2 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
โรงเรียนในเขตตําบลเฉนียง

จํานวน 2,480,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6ของโรงเรียนในเขตตําบลเฉนียง จํานวน  6 โรงเรียน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ
.) จํานวน 620 คน x 20 บาท x 200 วัน ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว4110  ลงวัน
ที่ 14  กรกฎาคม 2562 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 102
 ขอที่ 23 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อสนับสนุนคาปวยการสําหรับนัก
บริบาล จํานวน 2  คน  เดือนละ 5,000  บาท/คน/เดือน  ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (สํานักปลัด)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย  พ.ศ
. 2562
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,477,140 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,077,140 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,047,140 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาสํารวจขอมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 18,690 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสํารวจขอมูลสัตวและขึ้นทะเบียนจํานวนสัตว 
ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย สมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี จํานวน 3,115 ตัว ๆ ละ 3 บาทตอ
ครั้ง ปีละ 2 ครั้ง
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.5
/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม  2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่  31 สิงหาคม  2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่  10  เมษายน  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 111
  ขอที่ 7  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํายาและเวชภัณฑตาง ๆ คาจัดซื้อทรายอะเบท
และน้ํายาเคมีกําจัดยุงลาย คาจางเหมาพนหมอกควันคาน้ํามันเชื้อ
เพลิง คาป้าย คาแผนพับ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
 มาตรา 67 (3)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 1/2563 หนาที่ 5  ขอที่1
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (สํานักปลัด) 

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข
บา เชน คาจางเหมาบริการฉีดวัคซีน คาจัดซื้อวัคซีน อุปกรณการ
ฉีดคาอุปกรณการคุมกําเนิด  ป้ายรณรงค ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
 มาตรา 67 (3)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม  2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0810.5/ว 1745 ลงวันที่  31 สิงหาคม  2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0810.5/ว 1042 ลงวันที่  10  เมษายน  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 109
 ขอที่ 5  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (สํานักปลัด)
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โครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 630,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาใหแกผูปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉินคา
เวชภัณฑ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาวัสดุและอุปกรณประจํารถหนวยกู
ชีพฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0891.3/ว 2826
 ลงวันที่ 17 กันยายน   2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) หนาที่  108  ขอที่ 3  
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (สํานัก
ปลัด)

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี

จํานวน 93,450 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบา  คาวัสดุการแพทย คาใบ
รับรองการฉีดวัคซีน เครื่องหมายประจําตัวสัตว ฯลฯ ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี   จํานวน 3,115 ตัว ๆ ละ 30 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม  2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่  31 สิงหาคม  2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่  10  เมษายน  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที1่11
 ขอที่ 7  
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (สํานักปลัด)
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โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูเกี่ยว
กับการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ  เชน คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหารเครื่องดื่ม คาป้าย  คาวัสดุ  คาเอกสารฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)หนาที่ 108
 ขอที่ 2 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข    (สํานักปลัด)

โครงการอาหารปลอดภัย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอาหาร
ปลอดภัย เชน คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารเครื่องดื่ม คา
ป้าย คาวัสดุ  คาเอกสาร ชุดทดสอบอาหาร ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561–2565)หนาที่ 110
 ขอที่  6 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข    (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน  น้ํายา
ตางๆ  เวชภัณฑ  เคมีภัณฑ ถุงมือ สําลี ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (สํานักปลัด)  
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งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

การดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 400,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน สําหรับการดําเนินงานตาม
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 20  หมูบาน แหง
ละ 20,000  บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน   2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน   2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 112
 ขอที่  9 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข    (สํานัก
ปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,627,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,332,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,332,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,791,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน  6
 อัตรา และจายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฎ ในแผนงานเคหะและชุมชน (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนรายเดือน นัก
บริหารงานชาง (ผูอํานวยการกองชาง) จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  (กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 487,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจาง คาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชน (กองชาง) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชน  (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 1,290,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 450,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 370,500 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) จํานวน  170,500
 บาท ใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (กองชาง)
2. คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ เพื่อจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐขององคการบริหารสวนตําบลเฉนียง จํานวน
เงิน  200,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน (กองชาง)

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/เชาซื้อบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน  (กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายชวยเหลือการศึกษาใหแกบุตรของพนักงาน
สวนตําบล และผูที่มีสิทธิเบิกไดตามสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (กองชาง) 

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท

(1) คาถายเอกสารหรือพิมพเขียวและเย็บเลม
หนังสือ  จํานวน  20,000 บาท  
เพื่อเป็นคาใชจายในการถายเอกสารโครงการกอสราง  เชนแบบ
กอสราง  รายการประกอบแบบ  หรือเอกสารที่เกี่ยวของ ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (กองชาง) 
(2) คาโฆษณาและเผยแพร  จํานวน   20,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาจางเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธเหล็กเขต
ประกาศบังคับใชผังเมืองรวม พรบ.ควบคุมอาคาร และ พรบ.ขุด
ดินถมดิน และติดตั้งในเขตประกาศผังเมืองรวมและป้ายหมู
บาน  ตรอก  ซอย  คุม  หมูบานตางๆ  ฯลฯ ตาม อบต.เฉนียง
กําหนด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน (กองชาง) 
(3) คาติดตั้งไฟฟ้า  จํานวน 20,000  บาท 
เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟฟ้า  คาจางเหมาเดินสายและติดตั้ง
อุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม  คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าภายใน  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน (กองชาง)    
(4) คาใชจายในการรังวัดที่ดิน  จํานวน 50,000  บาท   
เพื่อจายเป็นคารังวัดที่สาธารณประโยชน ในเขตตําบลเฉนียง ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  (กอง
ชาง)    
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจางและบุคคลซึ่ง อบต.แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่
เพื่อประโยชนทางราชการ  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชน (กองชาง) 

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนตางในการฝึกอบรม  เชน  คาลง
ทะเบียนในการจัดสงพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  เขารับการ
ฝึกอบรม  ฯลฯ เป็นตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน  (กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 630,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระดาษ ปากกา แฟ้มหนังสือ อุปกรณเขียนแบบ
อุปกรณและวัสดุสํารวจออกแบบ และวัสดุสํานักงานอื่นๆ ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  (กอง
ชาง)     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชนหลอดไฟฟ้า สวิตช
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส สายไฟฟ้า และอุปกรณตางๆที่เกี่ยวกับ
ไฟฟ้าและวิทยุตลอดถึงวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะความ
ถาวร  และมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ขึ้นไปแตมี
ราคาหนวยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไมเกิน 5,000  บาท  เชนโคม
ไฟฟ้า พรอมขาหรือกาน หมอแปลงไฟฟ้า ฯลฯ ไวในการติดตั้ง
ซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตองคการบริหารสวนตําบล และ
สําหรับใชในสํานักงานที่ทําการ อบต. หรืออยูในความดูแล
ของ อบต. ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 บาท  ปราก
ฎในแผนงานเคหะและชุมชน (กองชาง)               
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วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณกอสราง เชน ทราย ปูน ยาง
มะตอยสําเร็จรูป  ยางน้ํา ตะปู จอบ  เสียม สี ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ฯลฯ  เพื่อใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล  ตั้ง
จายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  (กอง
ชาง)         

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

คาใชจายคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  จํานวน 150,000บาท   
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต  เครื่องจักรกล
หนัก ในความรับผิดชอบของ อบต.เฉนียง  ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  (กองชาง)   

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแผนบันทึกขอมูล หรือกระดาษพิมพ แผนกรอง
แสง ผาหมึก ตลับหมึกปริ๊นเตอร ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  (กองชาง)

งบลงทุน รวม 4,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อนทึบ จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อนทึบ จํานวน  1  หลัง ๆ
 ละ 4,500  บาท  มีคุณลักษณะพื้นฐานประกอบดวย  ผลิตจาก
เหล็กอยางดี  ขนาดไมนอยกวา 118 (W) x 40 (D) x 87 (H) 
ซม.  เป็นราคาทองถิ่นไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑสํานักงบประมาณฉบับเดือน  ธันวาคม  2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2562
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (กองชาง)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 6,814,732 บาท
งบดําเนินงาน รวม 376,732 บาท

ค่าใช้สอย รวม 376,732 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 376,732 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติและรวมถึงการซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กอง
ชาง)

งบลงทุน รวม 5,838,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,838,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค หมูที่ 5 บานสก็วน ตําบลเฉนี
ยง อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร

จํานวน 332,000 บาท

ปริมาณงาน กอสรางศาลาเอนกประสงค ขนาด กวาง 7.00 ม
. ยาว 14.00 ม. รวมพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา105.00 ตร.ม
. ตามแบบ  อบต.เฉนียงกําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
ขณะกอสราง จํานวน 1 ป้ายและเมื่อกอสรางแลวเสร็จ  จํานวน 1
 ป้าย  งบประมาณ 332,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 57 ขอที่ 33
- เป็นไปตามระเบียบสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552

โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ต.เฉนียง  อ
.เมือง จ.สุรินทร

จํานวน 250,000 บาท

ปริมาณงาน  ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ไมนอย
กวา  448 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.เฉนียงกําหนด งบ
ประมาณ  250,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผน
งานเคะและชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เติมเพิ่ม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หนา  4  ขอ
ที่  4
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เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)
-ตามนัยมติ  ครม.  เมื่อวันที่ 5  มิถุนายน  พ.ศ. 2544
-ตามนัยมติ  ครม. เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  พ.ศ. 2532
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
  2147  ลงวันที่ 11 กรกฎาคม  2561  เรื่องการตรวจสอบการ
เบิกจายคาจาง  สัญญาจาง  แบบปรับราคาได (คา K)ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110
  ลงวันที่  5  มีนาคม  2561  เรื่องซักซอมแนวทางปฏิบัติในการ
กําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ไว
ในสัญญาจางกอสราง
-ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสราง คสล.ซอยพอพรามห-ถนนลาดยาง สาย 214 ม.7 
บานหวยราช   ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร

จํานวน 379,000 บาท

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 129.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา  645.00 ตาราง
เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.20 เมตร  พรอมหูชาง
พื้นที่ไมนอยกวา 2.00 ตารางเมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้นไมนอย
กวา 647  ตารางเมตร ตามแบบ อบต.เฉนียงกําหนด พรอมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธขณะกอสราง จํานวน 1 ป้าย และเมื่อกอสราง
แลวเสร็จ จํานวน 1 ป้าย งบประมาณ  379,000 บาท  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 62 ขอที่ 53
-เป็นไปตามระเบียบสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
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โครงการกอสรางถนน คสล. คุมกะคบม.12-เชื่อมคุมตราด หมูที่ 12 
บานกะทม      ต.เฉนียง  อ.เมือง จ.สุรินทร

จํานวน 299,000 บาท

ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม.หนา 0.15 ม
. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 500.00 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ย
ขางละ 0.20 ม. พรอมหูชางพื้นที่ไมนอยกวา 17.00 ตร.ม.ตาม
แบบ อบต.เฉนียงกําหนด  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธขณะกอ
สราง จํานวน 1 ป้ายและเมื่อกอสรางแลวเสร็จ  จํานวน 1
 ป้าย  งบประมาณ  299,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 72 ขอที่ 91
- เป็นไปตามระเบียบสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552

โครงการกอสรางถนน คสล. คุมเซ็ม(ตอเนื่อง) ม.14 บานตาน็วง  ต
.เฉนียง  อ.เมือง จ.สุรินทร

จํานวน 290,000 บาท

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15
 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา  500.00  ตร.ม. ไหลทางหินคลุกกวาง
เฉลี่ยขางละ 0.20 ม. ตามแบบ อบต.เฉนียงกําหนด พรอมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธขณะกอสราง จํานวน 1 ป้ายและเมื่อกอสราง
แลวเสร็จ  จํานวน 1 ป้าย งบประมาณ  290,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 75   ขอที่ 102
- เป็นไปตามระเบียบสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552
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โครงการกอสรางถนน คสล. จาก หนาบานนางทองเรียน นามเขต-ถึง
ถนนลาดยาง ม.4 บานปราสาท ต.เฉนียง อ.เมือง  จ.สุรินทร

จํานวน 71,000 บาท

ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 5.00 ม.ยาว 18.00 ม. หนา 0.15 ม
. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 90.00  ตร.ม. ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ย
ขางละ 0.20 ม.พรอมหูชางพื้นที่ไมนอยกวา 14.37 ตร.ม. ตาม
แบบ อบต.เฉนียงกําหนด งบประมาณ  71,000 บาท  ตั้งจายจาก
เงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 56 ขอที่ 27
-  เป็นไปตามระเบียบสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552

โครงการกอสรางถนน คสล. จากบานนางฐิติวัลค ขิมทอง-
หนองสต็วน ม.4 บานปราสาท ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร

จํานวน 228,000 บาท

ปริมาณงานชวงที1่ ผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว 37.00 ม
. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 185.00 ตร.ม. ไหลทางหิน
คลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.20 ม.
ปริมาณงาน  ชวงที2่  ผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว 35.00 ม
. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา  175.00  ตร.ม.  ไหลทาง
หินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.20 ม.พรอมหูชางพื้นที่ไมนอย
กวา 24.50 ตร.ม .และวางทอระบายน้ําคสล. ขนาดเสนผาศูนย
กลาง  0.40 เมตร จํานวน 9 ทอน ตามแบบ  อบต.เฉนียง
กําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธขณะกอสราง จํานวน 1
 ป้ายและเมื่อกอสรางแลวเสร็จ  จํานวน 1 ป้าย  งบ
ประมาณ  228,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปราก
ฎในแผนงานเคหะและชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  หนา 55  ขอที่ 26
- เป็นไปตามระเบียบสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552
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โครงการกอสรางถนน คสล. จากบานนางนิตยา พุกแสนสุข-หนอง
ตราด ม.17 บานนาสม ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร

จํานวน 296,000 บาท

ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 4.00  เมตร ยาว 130.00
 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไมนอยกวา 520.00 ตาราง
เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.20 เมตร ตามแบบ อบ
ต.เฉนียงกําหนด  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธขณะกอ
สราง จํานวน 1 ป้ายและเมื่อกอสรางแลวเสร็จ  จํานวน 1
 ป้าย งบประมาณ  296,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 80 ขอที่ 123
- เป็นไปตามระเบียบสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552

โครงการกอสรางถนน คสล. จากบานนายหอม ลวงลายทอง ม.3 
เชื่อมตําบลเทนมีย หมูที่ 3 บานตามีย ต.เฉนียง  อ.เมือง  จ.สุรินทร

จํานวน 302,000 บาท

ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 80.00 ม. หนา 0.15 ม
. หรือพื้นที่ไมนอยกวา  480.00  ตร.ม. ไหลทางหินคลุกกวาง
เฉลี่ยขางละ 0.20 ม.พรอมหูชางพื้นที่ไมนอยกวา19.40 ตร.ม
. และวางทอระบายน้ําคสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.60
 เมตร จํานวน 12 ทอน ตามแบบ  อบต.เฉนียงกําหนด พรอมติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธขณะกอสราง จํานวน 1 ป้ายและเมื่อกอ
สรางแลวเสร็จ  จํานวน 1 ป้าย  งบประมาณ  302,000 บาท   ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 53
  ขอที่ 17
-เป็นไปตามระเบียบสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552
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โครงการกอสรางถนน คสล. จากแยกใกลบานนายบํารุง ปรีสงค ม.2 
เชื่อมบานเฉนียง ม.1 หมูที่2 บานทําเนียบ ต.เฉนียง อ.เมือง  จ
.สุรินทร

จํานวน 169,000 บาท

ปริมาณงาน   ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 100.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 300.00 ตาราง
เมตร ไมมีไหลทาง และวางทอระบายน้ําคสล.ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.40 เมตร จํานวน 4 ทอน ตามแบบ อบต.เฉนียง
กําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธขณะกอสราง จํานวน 1
 ป้ายและเมื่อกอสรางแลวเสร็จ  จํานวน 1 ป้าย  งบ
ประมาณ  169,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปราก
ฎในแผนงานเคหะและชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  หนา 52 ขอที่ 11
- เป็นไปตามระเบียบสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552

โครงการกอสรางถนน คสล. จากหนาวัดบานกรอนถึงหลังวัดพรอม
ทอลอด 1 จุด ม.9 บานกรอน  ต.เฉนียง  อ.เมือง  จ.สุรินทร

จํานวน 295,000 บาท

ปริมาณงาน   ผิวจราจรกวาง 4.50 เมตร ยาว 110.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 495.00 ตาราง
เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.20 เมตร  วางทอ คสล
. ขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 11 ทอน พรอมหู
ชางพื้นที่ไมนอยกวา 15.50 ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.เฉนียง
กําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธขณะกอสราง จํานวน 1
 ป้ายและเมื่อกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 1 ป้าย  งบ
ประมาณ  295,000 บาท   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  หนา 66 ขอที่ 66
- เป็นไปตามระเบียบสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552
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โครงการกอสรางถนน คสล. ทางเชื่อม ถนนกรอนเหนือ 2 ถึงสะพาน
ขามคลองชลประทาน พรอมวางทอระบายน้ํา  หมูที่ 20 บานกรอน
เหนือ ต.เฉนียง  อ.เมือง จ.สุรินทร

จํานวน 43,000 บาท

ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 11.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 55.00 ตาราง
เมตร ไมมีไหลทาง  พรอมวางทอ คสล. ขนาดเสนผาศูนย
กลาง  0.60 เมตร จํานวน 9 ทอน ตามแบบ อบต.เฉนียง
กําหนด งบประมาณ  43,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 87 ขอที่ 152
- เป็นไปตามระเบียบสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552

โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในโรงกรองน้ําประปา หมูที่ 6 บาน
ตาแก ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร

จํานวน 90,000 บาท

ปริมาณงาน ชวงที่ 1 ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร 22.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 110.00 ตาราง
เมตร ไหลทางหินคลุกชางละ 0.20 เมตร และวางทอระบาย
น้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน  7  ทอน     
ชวงที่ 2  ผิวจราจรกวาง 3.00  เมตร 8.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 24.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต
.เฉนียงกําหนด งบประมาณ  90,000 บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนเคหะและชุมขน  ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา60 ขอที่ 46 
-เป็นไปตามระเบียบสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ
.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2552
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โครงการกอสรางถนน คสล.จากบานนายยอด  สมถวิลถึงบานนาง
สุรภี บุญสุยา     ม.1 บานเฉนียง ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร

จํานวน 300,000 บาท

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกวาง 3.00 ม. ยาว 170.00 ม. หนา 0.15
 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา  510.00  ตร.ม. ไมมีไหลทาง พรอมหู
ชางพื้นที่ไมนอยกวา 1.00 ตร.ม.และวางทอระบายน้ําคสล.ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 4 ทอน  ตามแบบ อบต
. เฉนียงกําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธขณะกอ
สราง จํานวน  1 ป้าย และเมื่อกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 1
 ป้าย งบประมาณ 300,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 49 ขอที่ 2  
- เป็นไปตามระเบียบสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552

โครงการกอสรางถนน คสล.จากบานนายสมบัติ เจนขบวน ถึงบาน
นายวิสันต สุตาวดี ม.16 บานตาอํา ต.เฉนียง  อ.เมือง จ.สุรินทร

จํานวน 290,000 บาท

ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม
. หรือพื้นที่ไมนอยกวา  500.00  ตร.ม. ไหลทางหินคลุกกวาง
เฉลี่ยขางละ 0.20 ม.ตามแบบ  อบต.เฉนียงกําหนด พรอมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธขณะกอสราง จํานวน 1 ป้ายและเมื่อกอสราง
แลวเสร็จ  จํานวน 1 ป้าย  งบประมาณ  290,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 78
 ขอที่ 117
- เป็นไปตามระเบียบสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552
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โครงการกอสรางถนน คสล.จากบานละเบิกม.11 ถึงคุมสนวน(บาน
ปราสาท ม.4) หมูที่ 11 บานละเบิก ต.เฉนียง  อ.เมือง จ.สุรินทร

จํานวน 245,000 บาท

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 105.00 ม. หนา 0.15
 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา  420.00  ตร.ม. ไหลทางหินคลุกกวาง
เฉลี่ยขางละ 0.20 ม. และวางทอระบายน้ําคสล.ขนาด เสนผาศูนย
กลาง 0.60 เมตร จํานวน  6  ทอน ตามแบบอบต.เฉนียง
กําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธขณะกอสรางจํานวน 1
ป้ายและเมื่อกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 1 ป้าย งบ
ประมาณ  245,000 บาท   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 68 ขอที่ 76
- เป็นไปตามระเบียบสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552

โครงการกอสรางถนน คสล.เชื่อมตอจากบานนายสุธี ถึงสาม แยกปา
โคกกรอน ม.6 บานตาแก ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร

จํานวน 302,000 บาท

ปริมาณงาน ชวงที1่ ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 82.00 ม
. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา  328.00  ตร.ม  ไหลทางหิน
คลุกกวางเฉลี่ยขางละ  0.20 ม. พรอมหูชางพื้นที่ไมนอย
กวา  6.00  ตร.ม. 
ปริมาณงาน ชวงที2่  ผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว 40.00 ม
. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา  200.00  ตร.ม. ไหลทางหิน
คลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.20 ม. ตามแบบอบต.เฉนียง
กําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธขณะกอสราง จํานวน  1
 ป้ายและเมื่อกอสรางแลวเสร็จ  จํานวน 1 ป้าย  งบ
ประมาณ  302,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปราก
ฎในแผนงานเคหะและชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 59 ขอที่ 41
- เป็นไปตามระเบียบสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552
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โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยจัดสรร ม.10 บานสกร็อม ต.เฉนียง  
อ.เมือง จ.สุรินทร

จํานวน 290,000 บาท

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 100.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 500.00 ตาราง
เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.20 เมตร  ตามแบบ อบ
ต.เฉนียงกําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธขณะกอ
สราง จํานวน 1 ป้าย และเมื่อกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 1
 ป้าย  งบประมาณ  290,000 บาท   ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 67 ขอที่ 70
-เป็นไปตามระเบียบสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2552

โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนางญาดา พิชนารี ม.13 เชื่อม
ลาดยางบานสายบานหวยราช-กรอน หมูที่ 13 บานหนองเตา ต.เฉนี
ยง อ.เมือง จ.สุรินทร

จํานวน 296,000 บาท

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกวาง 4.00  เมตร ยาว 130.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 520.00 ตาราง
เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตร  ตามแบบ อบต.เฉนียง
กําหนด  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธขณะกอสราง จํานวน 1
 ป้ายและเมื่อกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 1 ป้าย งบ
ประมาณ  296,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  หนา 73 ขอที่ 96
- เป็นไปตามระเบียบสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552
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โครงการกอสรางถนน คสล.เสนปากระทม ม.8 เชื่อม ม.18 บานละ
เอาะ(คุมกะทม) หมูที่ 8 บานถนน ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร

จํานวน 290,000 บาท

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร ยาว 100.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 500.00 ตาราง
เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.20 เมตร  ตามแบบ อบ
ต.เฉนียงกําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธขณะกอ
สราง จํานวน 1 ป้าย และเมื่อกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 1
 ป้าย  งบประมาณ  290,000 บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 63 ขอที่ 56
- เป็นไปตามระเบียบสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552

โครงการกอสรางปรับปรุงทางเชื่อมทางเขาหมูบาน ฝั่งทิศเหนือ ม.2 
บานทําเนียบ ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร

จํานวน 129,000 บาท

ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 3.00 ม. ยาว 24.00 ม.หนา 0.15 ม
. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 72.00  ตร.ม. ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ย
ขางละ 0.20 ม.พรอมหูชางพื้นที่ไมนอยกวา112.00 ตร.ม. และ
วางทอระบายน้ําคสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.80 เมตร
จํานวน 6 ทอน ตามแบบ อบต.เฉนียงกําหนด พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธขณะกอสราง จํานวน 1ป้ายและเมื่อกอสรางแลว
เสร็จ จํานวน 1 ป้ายงบประมาณ  129,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 53 ขอที่ 15
- เป็นไปตามระเบียบสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552
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โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก ขยายไหลทาง ซอย 
รุงอรุณ ม.18 บานละเอาะ ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร

จํานวน 304,000 บาท

ปริมาณงาน  วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40
 เมตร จํานวน 133 ทอน รื้อทอ คสล.เดิมพรอมวางทอคสล.เดิม
ขนาด เสนผาศูนยกลาง  0.40 เมตร จํานวน 37 ทอน พรอมบอ
พัก คสล. จํานวน 10 บอ ขยายไหลทางผิวจราจรกวาง 1.00
  เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 170.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง  ตามแบบ อบต.เฉนียง
กําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธขณะกอสราง จํานวน 1
 ป้ายและเมื่อกอสรางแลวเสร็จ  จํานวน 1 ป้าย งบ
ประมาณ  304,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  หนา 82 ขอที่ 131
- เป็นไปตามระเบียบสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552

โครงการวางทอระบายน้ําถนนกรอนเหนือ 2 ม.20 บานกรอนเหนือ  
ต.เฉนียง  อ.เมือง จ.สุรินทร

จํานวน 298,000 บาท

ปริมาณงาน วางทอ คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร
จํานวน 162.00 ทอน พรอมบอพัก คสล. จํานวน 8.00 บอ ตาม
แบบ อบต.เฉนียงกําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธขณะกอ
สราง จํานวน 1 ป้ายและเมื่อกอสรางแลวเสร็จ  จํานวน 1
 ป้าย งบประมาณ  298,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 87 ขอที่ 151   
- เป็นไปตามระเบียบสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552
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งบเงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําจากบานนางบัวลอย บุปผา ถึงบาน
นายคําแหง คิดชนะ ม.15 บานระไซร ต.เฉนียง  อ.เมือง จ.สุรินทร

จํานวน 300,000 บาท

ปริมาณงาน รายละเอียดตามประมาณการคาใชจายการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  หนา 78 ขอที่ 114
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

โครงการไฟฟ้าสองสวางภายในหมูบาน ม.19 บานโคกเพชร ต.เฉนี
ยง อ.เมือง จ.สุรินทร

จํานวน 300,000 บาท

ปริมาณงาน ขยายเขตติดตั้งระบบจําหนายไฟฟ้าสาธารณะ (สาย
ดับ) รายละเอียดตามประมาณการคาใชจายการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
จังหวัดสุรินทร  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนา 85 ขอที่ 141
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 463,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 463,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 463,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก เชน ซื้อ
วัสดุ อุปกรณสําหรับการจัดกิจกรรม ของรางวัลสําหรับเด็กที่รวม
กิจกรรม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การแขงขังขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น(2561 – 2565)หนาที่ 117 ขอที่  4 ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการถนนสะอาดริมสองขางทาง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการถนนสะอาดริมสองขาง
ทาง เชน คาป้ายรณรงค คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุ คาถุงดํา คาไมกวาด  ฯลฯ
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จาย  ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬา
-เป็นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 138
 ขอที่ 3
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง
ชุมชน  (สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมประดิษฐผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมประดิษฐ
ผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช  เชน  คาสมนาคุณวิทยากร คา
เอกสาร
คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 627 ลงวันที่ 7  มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หนาที่  138
 ขอที่ 4
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง
ชุมชน (สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ คาป้าย ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จาย  ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที1่15
  ขอที่ 1
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง
ชุมชน  (สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมอาชีพ/สงเสริมอาชีพ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา
อาชีพ เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุ คาป้าย ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 129
  ขอที่ 1
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง
ชุมชน  (สํานักปลัด)

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลเฉนียง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
สตรีตําบลเฉนียง เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ คาป้าย คาจางเหมารถ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จาย    
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 118
  ขอที่ 6
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง
ชุมชน  (สํานักปลัด)
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โครงการรณรงคป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการจัดฝึกอบรมโครงการป้องกัน
และแกไขปัญหายาเสพติด เชน คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย  คาวัสดุ คาน้ํายา
ตรวจสารเสพติด ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) หนาที่  116  ขอที่ 3
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง
ชุมชน  (สํานักปลัด)

โครงการสงเสริมชุมชนตนแบบการจัดการขยะตนทาง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมชุมชนตนแบบ
การจัดการขยะตนทาง  เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
เอกสาร คาป้ายรณรงค  คาวัสดุอุปกรณ คาจัดซื้อถังขยะ คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 18  ตุลาคม 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 627 ลงวันที่ 7  มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) หนาที่   138   ขอที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง
ชุมชน  (สํานักปลัด)
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โครงการอบรมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน การจัด
ประชุมประชาคมแผนชุมชน  เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุ คาเอกสาร  ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลง
วันที่ 12  มีนาคม 2553 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 147
 ขอที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง
ชุมชน  (สํานักปลัด)  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 600,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาและกรีฑาเด็กในตําบลเฉนียง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขัน เชน คาตอบแทน
กรรมการ คาถวยรางวัล คาอุปกรณกีฬา ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การแขงขังขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561 – 2565) หนาที่ 123 ขอ
ที่ 9 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ : 18/9/2563  08:21:00 หนา : 70/81



คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เชน คาถวยรางวัล เหรียญรางวัล อุปกรณกีฬา ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การแขงขังขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565
) หนาที่ 119  ขอที่ 1 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   

คาใชจายโครงการสงเสริมและสนับสนุนสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันในระดับตาง ๆ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬา เชน คาอุปกรณกีฬา คาเสื้อกีฬา ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การแขงขังขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565
)  หนาที่ 122  ขอที่ 8 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตําบลเฉนียงตานยา
เสพติด

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา เชน คาตอบแทน
กรรมการ คาถวยรางวัล คาอุปกรณกีฬา ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การแขงขังขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565
) หนาที่ 122  ขอที่ 7 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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โครงการแขงขันฟุตบอลเด็กเยาวชนตําบลเฉนียง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันฟุตบอลเด็กเยาวชน
ตําบลเฉนียง เชน คาตอบแทนกรรมการ  คาถวยรางวัล คา
ป้าย  คาวัสดุอุปกรณ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การแขงขังขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
. 2561 – 2565) เพิ่มเติม  ฉบับที่ 2  หนา 17 ขอ 3  (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

โครงการอบรมสงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตําบลเฉนียง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน เชน
อาหาร อาหารวาง วัสดุ  อุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 –
 2565) เพิ่มเติม  ฉบับที่  2 หนาที่ 22  ขอที่ 9 (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ : 18/9/2563  08:21:00 หนา : 72/81



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 460,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
รอน  เชน คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวาง คาวัสดุ
อุปกรณ คาป้าย  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
 พ.ศ. 2557  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ  ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (2561–2565) หนาที่ 120 ขอที่ 3  (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

คาใชจายโครงการสืบสานประเพณีเทศกาลสงกรานต จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงาน เชน คาพิธีสงฆ คาวัสดุ
อุปกรณ  คาเงินรางวัล คาป้ายรณรงค ประชาสัมพันธ ฯลฯ 
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การจัดงานการแขงขังขันกีฬา และ  การสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนาและวัฒนธรรม
และนันทนาการปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 – 2565
) หนาที่ 121 ขอที่ 4 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาใชจายโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง  เชน คา
ถวยรางวัล คาเวที คาตอบแทน คาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมาฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงานการแขงขังขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานศาสนาและวัฒนธรรม
และนันทนาการ
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 – 2565)  หนาที่ 121 ขอ
ที่ 5 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาใชจายโครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา เชน คา
พิธีสงฆ คาตกแตงขบวนแห คาวัสดุอุปกรณ คาสถานที่ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ
.ศ. 2557 
ปรากฏในแผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 – 2565)  หนาที่ 120 ขอที่ 2 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

โครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรม  นําชีวิตอยูอยางพอเพียง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงานกิจกรรม คาอาหาร อาหารวาง คา
ป้าย  คาสมนาคุณวิทยากรฯลฯ 
-เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนาที่ 16 ขอที่ 2 (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการอนุรักษสืบสานดนตรี  ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีทอง
ถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงานกิจกรรม คาอาหาร อาหารวางคา
ป้าย คาสมนาคุณวิทยากร  ฯลฯ 
- เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–
 2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 2หนาที่ 23 ขอที่ 1 (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 115,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการดําเนินงานของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  เชน คาตอบแทนคณะ
กรรมการบริหารศูนยฯ คาวัสดุ  ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และ 17
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หนาที่ 131
 ขอที่ 1   ตั้งจายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (สํานักปลัด)  
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โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขาว,ผลิตพันธุใชเอง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพันธุขาวใช
เอง เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุเครื่องเขียน คาเอกสาร  ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่ 132 ขอ
ที่ 3
ตั้งจายรายได 4,672 และตั้งจากอุดหนุนทั่วไป 15,328
  บาท  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (สํานักปลัด)

โครงการสงเสริมและอบรมการทําเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง
พระราชดําริ

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมและอบรมการทําเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทางพระราชดําริ เชน คาอาหารกลางวัน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุเครื่อง
เขียน คาเอกสาร  ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท
0816.5/ว 2726 ลงวันที่  4 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) หนาที่   132   ขอที่ 4  ตั้งจายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานการเกษตร (สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมอาชีพดานปศุสัตว จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายคาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพดานปศุ
สัตว เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากรคาวัสดุเครื่องเขียน คาเอกสาร  ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หนาที่ 134ขอ
ที่ 8
ตั้งจายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (สํานัก
ปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตาง ๆ เชน ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา
สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว ผาใบหรือผาพลาสติก
สปริงเกอร ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (สํานัก
ปลัด)   
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกิจกรรมปลูกตนไม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกิจกรรมปลูก
ตนไม เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ  ฯลฯ 
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หนาที1่36
 ขอที่3  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (สํานักปลัด)   

โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกหญาแฝกเฉลิม
พระเกียรติ เชน คาอาหารและเครื่องดื่มคาป้าย คาวัสดุ  ฯลฯ
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.0/ว 2003  ลงวันที่ 22  กันยายน  2551
 เรื่อง การดําเนินงานโครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริการปลูกหญาแฝกฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หนาที่ 135
ขอที่2
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (สํานัก
ปลัด)  
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืขอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราดําริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน คาจัดทํา
ป้าย คาวัสดุ คาพันธุกลาไม  คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 164  ลงวันที่ 26 มกราคม  2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หนาที่ 136
ขอที่5
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (สํานัก
ปลัด)  

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 23,779,300 บาท

งบกลาง รวม 23,779,300 บาท
งบกลาง รวม 23,779,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % สําหรับพนักงาน
จางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป จํานวน 25 อัตรา  ตั้งจายจาก
เงินรายได จํานวน 210,000   บาท  และจายเป็นเงินสมทบ กอง
ทุนประกันสังคมของพนักงานจางภารกิจตําแหนงผูชวยครูผูดูแล
เด็ก จํานวน  6  อัตรา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน 42,000  บาท  ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.2 % สําหรับพนักงาน
จางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป จํานวน 25 อัตรา  ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จํานวน 330,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือกิจการประปาที่เป็นทรัพยสินของ อบต
.ใหสามารถดําเนินกิจการไดและภารกิจอื่นๆ ของกิจการ
ประปา ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 15,272,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 1,900
 คน  แบบขั้นบันได  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 –
 2565) หนาที่ 125  ขอที่ 1 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 7,008,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 730 คน ๆ
 ละ 800 บาท/เดือน เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 – 2565) หนาที่ 126 ขอที่ 2 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 72,000 บาท

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

สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัย  หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
เป็นสวนรวมได  เชน  การป้องกันและแกไขปัญหาอุกทกภัย  น้ํา
ปาไหลหลาก  แผนดินถลม  ภัยแลง  ภัย
หนาว  วาตภัย  อัคคีภัย  ไฟปา และหมอกควัน  เป็นตน ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร  ที่
ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง  เชน การทาสีตีเสน  สัญญาณ
ไฟจราจร สามเหลี่ยม หยุดตรวจ  ป้ายจราจร  กระบองไฟ
จราจร  กรวยจราจร กระจกโคงจราจร  กระบองไฟจราจร  กรวย
จราจร  แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร  ยาง
ชะลอความเร็วรถ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0313.4
/ว3203 ลงวันที่ 4  ตุลาคม  2539
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว3892
  ลงวันที่ 28  มิถุนายน  2562
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 225,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทอง
ถิ่น หรือพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.สมทบเงินไม
นอยกวารอยละ 50 ของเงิน ที่ไดรับการจัดสรรจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ กรณีรายไดของ อบต.ไมรวมเงินอุดหนุน
สูงกวา 20 ลานบาท เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 –
 2565) หนาที่ 127 ขอที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผน
งานงบกลาง 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 305,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น รอยละ 1 ของประมาณการรายรับไมรวมรายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุน  ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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