
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลลุ่มลําชี
อําเภอ บ้านเขว้า   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 61,546,840 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,317,320 บาท
งบบุคลากร รวม 7,960,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายก
  1.เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี จํานวน 3 อัตรา 
จํานวน  695,520  บาท    แยกเป็น
        - นายกเทศมนตรี  จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 27,600x12
 รวม 331,200 บาท
        - รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 15,150x2x12
 รวม
364,320 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี/รอง
นายกฯ จํานวน 3 อัตรา จํานวน 120,000 บาท  แยกเป็น
   - เงินประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 4,000x12 รวม 48,000 บาท
  - เงินประจําตําแหน่งรองนายกฯ จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 3,000x2x12
 รวม 72,000 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกฯ จํานวน 3
 อัตรา จํานวน 120,000 บาท แยกเป็น
- นายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตราเดือนละ 4,000x12 รวม 48,000 บาท
-รองนายกฯ จํานวน 3 อัตรา เดือนละ 3,000x2x12 รวม 72,000 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา จํานวน 198,720 บาท แยกเป็น
 -เลขานุการนายกฯ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 9660x12 รวม 115,920
 บาท
 -ทีปรึกษานายกฯ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 6,900x12 รวม 82,800
 บาท
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ จํานวน 12
 อัตรา จํานวน 1,490,400 บาท  แยกเป็น
 -ประธานสภาเทศบาล 1 อัตรา เดือนละ 15,180x12 รวม 182,160
 บาท
 -รองประธานสภาเทศบาล 1 อัตราเดือนละ 12,420x12 รวม 149,040
 บาท
 -สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 อัตรา เดือนละ 9,660x10x12
                  รวม 1,159,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,335,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,053,760 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนฝ่ายประจํา จํานวน 9 อัตรา แยกเป็น
 1.ปลัดเทศบาล เดือนละ 39,880x12 รวม 478,560 บาท
 2.รองปลัดเทศบาล เดือนละ 34,680x12 รวม 416,160 บาท
 3.หัวหน้าสํานักปลัดฯ เดือนละ 30,790x12 รวม369,480 บาท
 4.หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ เดือนละ 29,110x12รวม 349,320 บาท
 5.หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ เดือนละ 22,170x12 รวม 266,040 บาท
 6.นักจัดการงานทัวไป เดือนละ 25,970x12 รวม 311,640 บาท
 7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เดือนละ 22,230x12 รวม 226,760
 บาท
 8.เจ้าพนักงานป้องกันฯ เดือนละ 20,040x12 รวม 240,280 บาท
 9.นักทรัพยากรบุคคล เดือนละ 29,610x12 รวม 355,320 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
 เดือนละ 7,000x12 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งข้าราชการ จํานวน 5 อัตรา แยกเป็น
 -ปลัดเทศบาล เดือนละ 7,000x12 รวม 84,000 บาท
 -รองปลัดเทศบาล เดือนละ 3,500x12 รวม 42,000 บาท
 -หัวหน้าสํานักปลัดฯ เดือนละ 3,500x12 รวม 42,000 บาท
 -หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ เดือนละ 1,500x12 รวม 18,000 บาท
 -หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ เดือนละ 1,500x12 รวม 18,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,801,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี
 1.พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา แยกเป็น
 1.1 ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ เดือนละ 21,200x12 รวม 254,400
 บาท
 1.2 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เดือนละ 9,780x12 รวม 117,360 บาท
 1.3 ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ เดือน 11,180x12 รวม 134,160 บาท
 2.พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 12 อัตรา แยกเป็น 
  2.1คนงานทัวไป 8 อัตรา เดือนละ9,000x8x12 รวม 864,000 บาท
  2.2พนักงานดับเพลิง 3 อัตรา เดือนละ 9,000x3x12 รวม 324,000
 บาท
  2.3พนักงานขับรถยนต์ เดือนละ 9,000x12 รวม 108,000 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 192,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพพนักงานจ้าง ดังนี 
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งบดําเนินงาน รวม 1,352,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 167,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่ข้าราชการฯ พนักงานจ้างของเทศบาลตําบลลุ่มลําชี

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตลอดจนบุคคล
ในครอบครัวทีมีสิทธิจะได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และฉบับแก้ไขเพิม
เติม จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500x12 รวม 42,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 75,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้
บริหาร พนักงานเทศบาล ฯลฯ ตามสิทธิทีจะได้รับตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 415,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประเภทเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ เช่น ค่า
รับรอง(รายจ่าย่ในการรับรองหรือเลียงรับรองของอปท.) พิธีเปิดอาคาร
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างระดับ
อําเภอฯ

จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซือจัดจ้าง ระดับอําเภอและศูนย์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน(สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินอําเภอบ้านเขว้า) ประจําปีงบ
ประมาณ 2561
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้ม
แข็งและยังยืน แนวทางการพัฒนาที 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ลําดับที 3 หน้า 103

ประเภทค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ ฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล พวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ

ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ประกวดการ
แข่งขัน ฯลฯ
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ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอณาจักรและนอกราช
อณาจักร

จํานวน 110,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายประเภทการเดินทางไปราชการในราชอณาจักรและนอก
ราชอณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ของผู้บริหาร,ข้า
ราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตําบลลุ่มลําชี 

ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง/เลือกตังซ่อมสมาชิกสภาเทศบาล และผู้
บริหารเทศบาล

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง/เลือกตังซ่อมสมาชิกสภาเทศบาล
และผู้บริหารเทศบาล

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ หมึก แฟ้ม แบบพิมพ์ ซอง ตรายาง ธงชาติ ทีถู
พืน กุญแจ แผงปิดประกาศ พระบรมฉายาลักษณ์ เครืองตัดกระดาษ ภาพ
เขียน,แผนที ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลําโพง  หม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง หมอน ผ้า
ห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม กระจกเงา ทีนอน มีด เตารีด เตาไฟฟ้า กระติกนํา
ร้อน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยากนอก ยาง
ใน เพลา สายไมล์ หัวเทียน ไขควง แม่แรง เข็มขัดนิยภัย กุญแจเลือน ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีซิป เมาส์ พรินเตอร์ สวิ
ตซิงบ๊อกซ์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะในรายการวัสดุประเภทใด
ประเภทหนึง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 430,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํานักงานเทศบาลตําบลหรืออาคารสถานทีใน
ความดูแลของเทศบาลตําบลลุ่มลําชี

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับใช้ในสํานักงานหรืออาคารสถานทีใน
ความดูแลของเทศบาลตําบลลุ่มลําชี
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ
 และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือซึงบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่นค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมาย
เลข โทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจการและเป็นภารกิจต่างๆ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ หรือค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีเกียวกับการ
ไปรษณีย์ โทรเลข ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคมทีใช้ในกิจการและ
ภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตําบลลุ่มลําชี

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต ตามโครงการอินเตอร์เน็ต
ตําบล ค่าติดตังระบบและค่าสือสารอืนๆ และให้หมายความถึงค่าใช้จ่าย
เพือให้ได้มาซึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการในกิจการและภารกิจของเทศบาล

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,401,632 บาท
งบบุคลากร รวม 2,124,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,124,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,590,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) จํานวน 5 อัตรา แยกเป็น
 1.ผู้อํานวยการกองคลัง เดือนละ 31,340x12 รวม 376,080 บาท
 2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เดือนละ 30,220x12 รวม 362,640 บาท
 3.นักวิชาการเงินและบัญชี เดือนละ 29,610x12 รวม 355,320 บาท
 4.จพง.การเงินและบัญชี เดือนละ 22,920x12 รวม 275,040 บาท
 5.จพง.จัดเก็บรายได้ เดือนละ 18,440x12 รวม 221,280 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งข้าราชการ จํานวน 2 อัตรา แยกเป็น
-ผู้อํานวยการกองคลัง เดือนละ3,500x12 รวม 42,000 บาท
 -หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เดือนละ 1,500x12 รวม 18,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 408,360 บาท
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 66,060 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา แยกเป็น
 1.ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เดือนละ 1,505x12 รวม 18,060 บาท
 2.ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ เดือนละ 2,000x12 รวม 24,000 บาท
 3.ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เดือนละ 2,000x12 รวม 24,000
 บาท

งบดําเนินงาน รวม 276,852 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่ข้าราชการฯ พนักงานจ้าง ฯลฯ
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตลอดจนบุคคลในครอบครัวที
มีสิทธิจะได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และฉบับแก้ไขเพิมเติม จํานวน 1 อัตรา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ฯลฯ ตาม
สิทธิทีจะได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิม
เติม

ค่าใช้สอย รวม 161,852 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 31,852 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ เช่น ค่ารับรอง(ราย
จ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองของอปท.) พิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้
จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดเก็บภาษีเคลือนที จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลือนที ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 8 การบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีดี มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การพัฒนาที 8.1 การเพิม
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตามเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี ลําดับที  2  หน้า 87

โครงการจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนทีภาษี  ปรากฎตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 8 การบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีดี มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การพัฒนาที 8.1 การเพิม
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตามเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี ลําดับที  14  หน้า 86

ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอณาจักรและนอกราช
อณาจักร

จํานวน 60,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอณาจักรและนอกราช
อณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ หมึก แฟ้ม แบบพิมพ์ ซอง ตรายาง ธงชาติ ทีถู
พืน กุญแจ แผงปิดประกาศ พระบรมฉายาลักษณ์ เครืองตัดกระดาษ ภาพ
เขียน,แผนที ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง หมอน ผ้า
ห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม กระจกเงา ทีนอน มีด เตารีด เตาไฟฟ้า กระติกนํา
ร้อน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีซิป เมาส์ พรินเตอร์ สวิ
ตซิงบ๊อกซ์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะในรายการวัสดุประเภทใด
ประเภทหนึง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

เพือเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครืองแบบ เสือ กางเกง ผ้า เครือง
หมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 290,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการซ้อมแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ้อมแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้ม
แข็งและยังยืน กลยุทธ์การพัฒนาที 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ลําดับที 10 หน้า 69

โครงการตังจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาล ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตังจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาล ฯลฯ
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้ม
แข็งและยังยืน กลยุทธ์การพัฒนาที 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ลําดับที 7 หน้า 69

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน กลยุทธ์การพัฒนา
ที 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลําดับที 5 หน้า 69

โครงการฝึกอบรมเพิมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิมศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน กลยุทธ์การพัฒนา
ที 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลําดับที 4 หน้า 69
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,360,140 บาท
งบบุคลากร รวม 1,180,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,180,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 960,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) จํานวน 3 อัตรา แยกเป็น
 1.ผู้อํานวยการกองการศึกษา เดือนละ 26,490 บาท รวม 317,880 บาท
 2.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เดือนละ 32,800x12 รวม 393,600
 บาท
 3.นักวิชาการศึกษา เดือนละ 20,770x12 รวม 249,240 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 136,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ดังนี
  - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ เดือนละ 11,350x12 รวม 136,200 บาท
 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 23,220 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ดังนี
  - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ เดือนละ 1,935x12 รวม 23,220 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่ข้าราชการฯ พนักงานจ้าง ฯลฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ฯลฯ ตาม
สิทธิทีจะได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิม
เติม

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ เช่น ค่ารับรอง(ราย
จ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองของอปท.) พิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้
จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ประเภทรายจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล พวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล พวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ

วันทีพิมพ์ : 19/11/2561  16:15:22 หน้า : 8/29



ประเภทรายจ่ายเพือ ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอณาจักรและนอกราช
อณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ หมึก แฟ้ม แบบพิมพ์ ซอง ตรายาง ธงชาติ ทีถู
พืน กุญแจ แผงปิดประกาศ พระบรมฉายาลักษณ์ เครืงอตัดกระดาษ ภาพ
เขียน,แผนที ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง หมอน ผ้า
ห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม กระจกเงา ทีนอน มีด เตารีด เตาไฟฟ้า กระติกนํา
ร้อน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีซิป เมาส์ พรินเตอร์ สวิ
ตซิงบ๊อกซ์ ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,602,278 บาท
งบบุคลากร รวม 5,354,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,354,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,640,080 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล จํานวน 14 อัตรา แยกเป็น
 1.ครู คศ.1  เดือนละ 23,360x12 รวม 280,320 บาท
 2.ครู คศ.1  เดือนละ 23,360x12 รวม 280,320 บาท
 3.ครู คศ.1  เดือนละ 23,360x12 รวม 280,320 บาท
 4.ครู คศ.1  เดือนละ 23,360x12 รวม 280,320 บาท
 5.ครู คศ.1  เดือนละ 22,450x12 รวม 269,400 บาท
 6.ครู คศ.1  เดือนละ 22,450x12 รวม 269,400 บาท
 7.ครู คศ.1  เดือนละ 22,450x12 รวม 269,400 บาท
 8.ครู คศ.1  เดือนละ 22,890x12 รวม 274,680 บาท
 9.ครู คศ.1  เดือนละ 22,890x12 รวม 274,680 บาท
 10.ครู คศ.1  เดือนละ 19,510x12 รวม 234,120 บาท
 11.ครู คศ.1  เดือนละ 19,510x12 รวม 234,120 บาท
 12.ครู คศ.1  เดือนละ 19,920x12 รวม 239,040 บาท
 13.ครู คศ.1  เดือนละ 19,920x12 รวม 239,040 บาท
 14.ครู คศ.1  เดือนละ 17,910x12 รวม 214,920 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,462,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 11 อัตรา แยกเป็น
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 10 อัตรา ดังนี
 1.1ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 4 อัตรา เดือนละ 12,710x4x12 รวม 610,080
 บาท
 1.2ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 3 อัตรา เดือนละ 12,210x3x12 รวม 439,560
 บาท
 1.3ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา เดือนละ 11,560x2x12 รวม 277,440
 บาท
 1.4ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา เดือนละ 11,760x12 รวม 141,120 บาท
2.พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา ดังนี
  -ผู้ดูแลเด็กเล็ก เดือนละ 9,000x12 รวม 108,000 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพพนักงานจ้าง จํานวน 11 อัตรา แยกเป็น
 1.พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 10 อัตรา ดังนี
 1.1ผช.ผู้ดูแลเด็ก 4 อัตรา เดือนละ 575x4x12 รวม 27,600 บาท
 1.2ผช.ผู้ดูแลเด็ก 3 อัตรา เดือนละ 1,075x3x12 รวม 38,700 บาท
 1.3ผช.ผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา เดือนละ 1,725x2x12 รวม 41,400บาท
 1.4ผช.ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา เดือนละ 1,525x12 รวม 18,300 บาท
 2.พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา ดังนี
  -ผู้ดูแลเด็กเล็ก เดือนละ 1,000x12  รวม 12,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,631,998 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ฯลฯ ตาม
สิทธิทีจะได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิม
เติม

ค่าใช้สอย รวม 1,630,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 2 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและ
ยังยืน แนวทางการพัฒนาที 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ลําดับที 4 หน้า 6

โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็ก
ปฐมวัย ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยังยืน แนวทางการพัฒนาที 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ลําดับที 13 หน้า 59

โครงการจัดการสัปดาห์วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการสัปดาห์วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาล ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน แนวทางการพัฒนา
ที 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลําดับที 33 หน้า 66
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,550,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
 1)ค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล (งบกรม)
ตําบลลุ่มลําชี  จํานวน 9 แห่ง จํานวน 220 คน รวม 1,078,000 บาท ดัง
นี
  1)ศพด.วัดชีชุมพรบ้านโนนโพธิ 31x20x245=151,900 บาท
  2.ศพด.บ้านท่าแก 22x20x245=107,800 บาท
  3.ศพด.บ้านป่ายาง9x20x245=44,100 บาท
  4.ศพด.บ้านโนนน้อย 49x20x245=240,100 บาท
  5.ศพด.วัดสําราญจิตรบ้านวังกุ่ม17x20x245=83,300 บาท
  6.ศพด.บ้านไร่ 17x20x245=83,300 บาท
  7.ศพด.บ้านป่าไม้แดง 9x20x245=44,100 บาท
  8.ศพด.วัดบ้านหางเรียง 40x20x245=196,000 บาท
  9.ศพด.บ้านวังปลาฝา 26x20x245=127,400 บาท
 2)ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งบ
กรม)                    รวม 374,000 บาท ดังนี
  1.ศพด.วัดชีชุมพรบ้านโนนโพธิ 31x1,700=52,700 บาท
  2.ศพด.บ้านท่าแก 22x1,700=37,400 บาท
  3.ศพด.บ้านป่ายาง 9x1,700=15,300 บาท
  4.ศพด.บ้านโนนน้อย 49x1,700=83,300 บาท
  5.ศพด.วัดสําราญจิตรบ้านวังกุ่ม 17x1,700=28,900 บาท
  6.ศพด.บ้านไร่ 17x1,700=28,900 บาท
  7.ศพด.บ้านป่าไม้แดง 9x1,700=15,300 บาท
  8.ศพด.วัดบ้านหางเรียง 40x1,700=68,000 บาท
  9.ศพด.บ้านวังปลาฝา 26x1,700=44,200 บาท
 3)ค่าอาหารกลางวันเพิมเติมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ตําบลลุ่มลําชี จํานวน 9 แห่ง จํานวนเด็ก 20 คน รวม 98,000
 บาท          (งบเทศบาลฯ)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้ม
แข็งและยังยืน ลําดับที 4 หน้า 61

ประเภทรายจ่ายเพือ ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอณาจักรและนอกราช
อณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 1,951,998 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,901,998 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ อาหารเสริม(นม) (งบกรม) ยอดรวม 1,674,758
 บาท
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  220x7.37x260 =421,564
     - ร.ร. สพฐ. 654x7.37x260 = 1,253,194
 ค่าจัดซือ อาหารเสริม(นม) (งบเทศบาล) ยอดรวม 227,240 บาท
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  220x1x260 =57,200 
     - ร.ร. สพฐ. 654x1x260 =170,040
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ปูนขาว กระเบือง สังกะสี ตะปู คีม เหล็ก
เส้น ท่อต่างๆ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 2,616,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,616,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,616,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบลลุ่มลําชี(สพฐ.) เป็นค่าอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนักเรียน จํานวน 654 คน (654x20x200) (งบ
กรม)   

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 823,240 บาท
งบบุคลากร รวม 753,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 753,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 693,240 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนฝ่ายประจํา จํานวน 2 อัตรา แยกเป็น
1.ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ เดือนละ 32,800x12 รวม 393,600
 บาท
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เดือนละ24,970x12 รวม299,640
บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งข้าราชการ จํานวน 2 อัตรา แยกเป็น
 1.ผู้อํานวยการกองสาธาณสุขฯ เดือนละ 3,500x12 รวม 42,000 บาท
 2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เดือนละ 1,500x12 รวม 18,000
 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) ให้
แก่ข้าราชการฯ พนักงานจ้าง ฯลฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ฯลฯ ตาม
สิทธิทีจะได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิม
เติม

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ เช่น ค่ารับรอง(ราย
จ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองของอปท.) พิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้
จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชอาณาจักร์และนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอณาจักรและนอกราช
อณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ หมึก แฟ้ม แบบพิมพ์ ซอง ตรายาง ธงชาติ ทีถู
พืน กุญแจ แผงปิดประกาศ พระบรมฉายาลักษณ์ เครืงอตัดกระดาษ ภาพ
เขียน,แผนที ฯลฯ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทําหมัน คุมกําเนิดสุนัขและแมว จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คุมกําเนิด
สุนัขและแมว ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน แนวทางการพัฒนา
ที 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลําดับที 6 หน้า 67

โครงการมหกรรมกีฬาเพือมวลชน"แชลเลนจ์เดย์"ประจําปี 2561 จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมกีฬาเพือมวลชน"แช
ลเลนจ์เดย์"ประจําปี 2561 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน แนวทางการพัฒนา
ที 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลําดับที 15 หน้า 68

โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่โดยการจัดการขยะชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่โดยการจัดการ
ขยะชุมชน ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน แนวทางการพัฒนา
ที 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลําดับที 17 หน้า 68

โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตําบลลุ่มลําชี จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตําบลลุ่ม
ลําชี ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้ม
แข็งและยังยืน แนวทางการพัฒนาที 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ลําดับที 12 หน้า 67
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,571,140 บาท
งบบุคลากร รวม 1,444,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,444,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,224,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) จํานวน 4 อัตรา แยกเป็น
 1.ผู้อํานวยการกองสวัสดิการฯ เดือนละ 32,800x12 รวม 393,600
 บาท
 2.หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เดือนละ 26,980x12 รวม 323,760 บาท
 3.นักพัฒนาชุมชน เดือนละ 24,090x12 รวม 289,080 บาท
 4.จพง.พัฒนาชุมชน เดือนละ 18,190x12 รวม 218,280 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งข้าราชการ จํานวน 2 อัตรา แยกเป็น
-ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ เดือนละ3,500x12 รวม 42,000 บาท
 -หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เดือนละ 1,500x12 รวม 18,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 136,320 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา ดังนี
 -ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เดือนละ 11,360x12 รวม 136,320
 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 23,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา ดังนี
 -ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เดือนละ 1,925x12 รวม 23,100 บาท

งบดําเนินงาน รวม 127,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 37,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่ข้าราชการฯ พนักงานจ้าง ฯลฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ฯลฯ ตาม
สิทธิทีจะได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิม
เติม

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ เช่น ค่ารับรอง(ราย
จ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองของอปท.) พิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้
จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอณาจักรและนอกราช
อณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอณาจักรและนอกราช
อณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ หมึก แฟ้ม แบบพิมพ์ ซอง ตรายาง ธงชาติ ทีถู
พืน กุญแจ แผงปิดประกาศ พระบรมฉายาลักษณ์ เครืองตัดกระดาษ ภาพ
เขียน,แผนที ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีซิป เมาส์ พรินเตอร์ สวิ
ตซิงบ๊อกซ์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะในรายการวัสดุประเภทใด
ประเภทหนึง

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน"เข้าค่ายร่วมใจกัน ทําดีเพิมพืนทีสร้าง
สรรค์เด็กและเยาวชน

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน"เข้าค่ายร่วม
ใจกัน ทําดีเพิมพืนทีสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 2 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน แนวทางการ
พัฒนาที 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลําดับที 14 หน้า 64

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 2 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและ
ยังยืน แนวทางการพัฒนาที 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ลําดับที 21 หน้า 64

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน แนวทางการพัฒนา
ที 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลําดับที 24 หน้า 65
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,085,280 บาท
งบบุคลากร รวม 2,705,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,705,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,268,100 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) จํานวน 4 อัตรา แยกเป็น
 1.ผู้อํานวยการกองช่าง เดือนละ 32,800x12 รวม 393,600 บาท
 2.หัวหน้าฝ่ายการโยธา เดือนละ 24,970x12 รวม 323,760 บาท
 3.หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ เดือนละ 24,090x12 รวม 289,080 บาท
 4.นายช่างโยธา เดือนละ 24,825x12 รวม 297,900 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพฯ จํานวน 1 อัตรา ดังนี
 -นายช่างโยธา เดือนละ 1,775x12 รวม 21,300 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งข้าราชการ จํานวน 3 อัตรา แยกเป็น
 -ผู้อํานวยการกองช่าง เดือนละ 3,500x12 รวม 42,000 บาท
 -หัวหน้าฝ่ายการโยธา เดือนละ 1,500x12 รวม 18,000 บาท
 -หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 1,500x12 รวม 18,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,166,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี
 1.พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา แยกเป็น
 1.1 ผู้ช่วยนายช่างโยธา เดือนละ 9,400x12 รวม 112,800 บาท
 1.2 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า เดือนละ 11,480x12 รวม 137,760 บาท
 1.3 ช่างสูบนํา 3 อัตรา ดังนี
        1)ช่างสูบนํา เดือนละ 11,780x12 รวม 141,360 บาท
        2)ช่างสูบนํา เดือนละ 10,120x12 รวม121,440 บาท
        3)ช่างสูบนํา เดือนละ 9,400x12   รวม 112,800 บาท
 2.พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 5 อัตรา แยกเป็น 
  2.1คนงานทัวไป 3 อัตรา เดือนละ9,000x3x12 รวม 324,000 บาท
  2.2คนงานคุมเครืองสูบนํา2อัตราเดือนละ9,000x2x12รวม 216,000
 บาท
  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 171,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพพนักงานจ้าง ดังนี 
 1.พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา แยกเป็น
 1.1ผู้ช่วยนายช่างโยธา เดือนละ 2,000x12 รวม 24,000 บาท
 1.2ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า เดือนละ 1,805x12 รวม 21,660 บาท
 1.3ช่างสูบนํา  เดือนละ 2,000x12 รวม 24,000 บาท
 1.4ช่างสูบนํา  เดือนละ 1,505x12 รวม 18,060 บาท
  1.5ช่างสูบนํา  เดือนละ 2,000x12 รวม 24,000 บาท
 2.พนักงานจ้างทัวไป 5 อัตรา เดือนละ 1,000x5x12 รวม 60,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  2 รายการ ดังนี
 -เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) ให้แก่ข้า
ราชการฯ พนักงานจ้าง ฯลฯ จํานวน 30,000 บาท
 -ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้างฯ จํานวน 20,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ฯลฯ ตาม
สิทธิทีจะได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิม
เติม

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ เช่น ค่ารับรอง(ราย
จ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองของอปท.) พิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้
จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอณาจักรและนอกราช
อณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอณาจักรและนอกราช
อณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

ประเภทค่าใช้จ่ายในการรังวัดทีดิน จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในประเภทการรังวัดทีดิน
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ หมึก แฟ้ม แบบพิมพ์ ซอง ตรายาง ธงชาติ ทีถู
พืน กุญแจ แผงปิดประกาศ พระบรมฉายาลักษณ์ เครืองตัดกระดาษ ภาพ
เขียน,แผนที ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ปูนขาว กระเบือง สังกะสี ตะปู คีม เหล็ก
เส้น ท่อต่างๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยากนอก ยาง
ใน เพลา สายไมล์ หัวเทียน ไขควง แม่แรง เข็มขัดนิยภัย กุญแจเลือน ฯลฯ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือ
ขาวดําทีได้จากล้างหรืออัด ขยาย ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีซิป เมาส์ พรินเตอร์ สวิ
ตซิงบ๊อกซ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
งบลงทุน รวม 80,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 80,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการติดตังป้ายบอกเส้นทางในเขตตําบลและป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตังป้ายบอกเส้นทางในเขตตําบลและ
ป้ายประชาสัมพันธ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน แนวทางการพัฒนา
ที 2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ลําดับที 2 หน้า 69

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,067,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบนําในเขตตําบลลุ่มลําชี
งบเงินอุดหนุน รวม 737,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 737,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 737,000 บาท

เพือจ่ายเงินอุดหนุนสํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 แห่ง ดังนี
 1.สํานักงานไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ สาขาจัตุรัส เพือขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา
เข้าพืนทีการเกษตรลําห้วยกุดอ้อ หมู่ที 1 จํานวน 300,000 บาท
 2.สํานักงานไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ สาขาเมืองชัยภูมิ เพือขยายเขตไฟฟ้าแรง
ตําเข้าพืนทีการเกษตร,ภายในหมู่บ้าน หมู่ 19(ซอยบ้านนาย
ภพ)  จํานวน 300,000 บาท ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 จํานวน 104,000
 บาท และบ้านวังปลาฝา จํานวน 33,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 3 การพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถด้านการเกษตร กลยุทธ์การพัฒนาที 3.1 กลยุทธ์การ
บริหารกิจการทรัพยากรการเกษตร ลําดับที 1 หน้า 104
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 425,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบริการประชาชน"บําบัดทุกข์ บํารุงสุข"สร้างรอยยิมให้กับ
ประชาชน(จังหวัดเคลือนที)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการประชาชน"บําบัดทุกข์ บํารุง
สุข"สร้างรอยยิมให้กับประชาชน(จังหวัดเคลือนที) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การพัฒนา
ที 8.1 การเพิมประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตามเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี ลําดับที 19 หน้า 100

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติและให้ประชาชนมีส่วนร่วม จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติและให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที
ดี มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การพัฒนาที 8.1 การเพิมประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินตามเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที
ดี ลําดับที 6 หน้า 85

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต           ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที
ดี มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การพัฒนาที 8.1 การเพิมประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินตามเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที
ดี ลําดับที 8 หน้า 86

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที 2การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยังยืน กลยุทธ์การพัฒนาที 2.กลยุทธ์เสริมสร้างชุมชนเข้ม
แข็ง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และยาเสพ
ติด หน้า 69 ข้อ 5                                                                            
                                                                                                     
         

โครงการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลลุ่มลําชี

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์
ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลลุ่มลําชี ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 2 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและ
ยังยืน แนวทางการพัฒนาที 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ลําดับที 28 หน้า 65
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โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุม แผนพัฒนาท้องถินแบบ
บูรณาการ

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชนแผนพัฒนาท้องถินแบบบูรณาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน แนวทางการพัฒนา
ที 2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมฯ  ลําดับ
ที 1 หน้า 69

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน แนวทางการพัฒนา
ที 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลําดับที 28 หน้า 65

งบเงินอุดหนุน รวม 165,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 165,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 165,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
เทศบาลตําบลลุ่มลําชี จํานวน 22 หมู่บ้าน ๆ ละ 7,500 บาท เป็น
เงิน 165,000 บาทปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน กลยุทธ์การพัฒนา
ที 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลําดับที 2 หน้า 103

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 340,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"เทศบาลลุ่มลําชีเกมส์" จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"เทศบาลลุ่มลําชี
เกมส์" ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยังยืน กลยุทธ์การพัฒนาที 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ลําดับที 13 หน้า 67

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์อําเภอบ้านเข
ว้า

จํานวน 70,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้อง
ถินสัมพันธ์อําเภอบ้านเขว้า  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน กลยุทธ์การพัฒนา
ที 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลําดับที  35  หน้า 66
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนโพธิ สพป.ชย.1 ในโครงการ
การแข่งขันกีฬายุวชนลุ่มลําชีเกมส์ ครังที 14 ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ผ 02 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 1 การพัฒนา
คนและสังคมทีมีคุณภาพ กลยุทธ์การพัฒนาที 1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้าน
การศึกษาเพือนําไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา ลําดับที 5 หน้า 102

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 226,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 226,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 226,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานประเพณีเจ้าพ่อพญาแลงานบุญลอมข้าวใหญ่ 
ไหมมัดหมีของดีบ้านเขว้า

จํานวน 65,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานประเพณีเจ้าพ่อพญา
แลงานบุญลอมข้าวใหญ่ ไหมมัดหมีของดีบ้านเขว้า

โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานประเพณีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัด
ชัยภูมิ

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานประเพณีเจ้าพ่อพญา
แลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ 

โครงการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิน

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์
ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ
.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน กลยุทธ์การพัฒนา
ที 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลําดับที 6 หน้า 60

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์(รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์(รดนําดํา
หัวผู้สูงอายุ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน กลยุทธ์การพัฒนา
ที 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลําดับที 1 หน้า 60

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก
และเยาวชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน กลยุทธ์การพัฒนา
ที 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลําดับที 5 หน้า 60

โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา จํานวน 8,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 2 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและ
ยังยืน กลยุทธ์การพัฒนาที 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ลําดับที 9 หน้า 63
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โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธ
ศาสนาปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยังยืน กลยุทธ์การพัฒนาที 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ลําดับที 7 หน้า 60

โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา จํานวน 8,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียน
พรรษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยังยืน กลยุทธ์การพัฒนาที 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ลําดับที 3 หน้า 60

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม"นุ่งซินไม่นุ่งสันทุกวันพระ" จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม"นุ่งซินไม่นุ่งสันทุกวัน
พระ"ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้ม
แข็งและยังยืน กลยุทธ์การพัฒนาที 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ลําดับที 9 หน้า 61

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 6,820,000 บาท
งบลงทุน รวม 6,820,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 6,820,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 จํานวน 300,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนน้อย จํานวน 3
 แห่ง ดังนี 
สายที 1 ซอยข้างร้านกอบแก้ว ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  หนา 0.15
 เมตร  ยาว 142.00 เมตร  พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด ๐ 0.30 เมตร  จํานวน 4 ท่อน           สายที 2 ซอยตรงข้ามศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  หนา 0.15
 เมตร  ยาว 31.00 เมตร       สายที 3 ซอยตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนน้อย    ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว 13.50
 เมตร   หรือมีพืนทีก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า  559.50 ตารางเมตร  ตาม
แบบรายการเทศบาลตําบลลุ่มลําชีกําหนดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐานเพือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศ
ในประชาคมอาเซียน กลยุทธ์การพัฒนาที 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐานและเชือมโยงระบบการขนส่งท้องถินกับส่วน
กลาง ลําดับที 40 หน้า 81            
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 จํานวน 200,000 บาท
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังปลาฝา 
                สายที 1 ถนนบ้านนายสมหมาย งดสันเทียะ ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 50.00 เมตร      สายที 2 ซอยบ้านนาย
สนิท  ใจอดทน  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 24.00
 เมตร          สายที 3 ถนนสายหนองขาม ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 50.00 เมตร      
หรือมีพืนทีก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า  372.00 ตารางเมตร  ตามแบบ
รายการเทศบาลตําบลลุ่มลําชีกําหนด                ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 6 การพัฒนาโครง
สร้างพืนฐานเพือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือมโยง
สู่ประเทศในประชาคมอาเซียน กลยุทธ์การพัฒนาที 6.1 กลยุทธ์การส่ง
เสริมและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและเชือมโยงระบบการขนส่งท้องถินกับ
ส่วนกลาง ลําดับที 44 หน้า 82  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 จํานวน 300,000 บาท
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านป่าสะแก
ราช                    ถนนสายบ้านแผ่นดินทอง-บ้านราษฎร์ยางชุม ช่วงบ้าน
ป่าสะแกราช ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 109.80
 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า  549.00 ตารางเมตร  ตาม
แบบรายการเทศบาลตําบลลุ่มลําชีกําหนดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐานเพือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศ
ในประชาคมอาเซียน กลยุทธ์การพัฒนาที 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐานและเชือมโยงระบบการขนส่งท้องถินกับส่วน
กลาง ลําดับที 45 หน้า 82         

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 14 จํานวน 218,000 บาท
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน                      สายที 1  
ซอยบ้านนายธรรม  สิงห์งาม  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 84.00 เมตร      สายที 2  ซอยบ้านนายสมพาส ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 26.00 เมตร      
สายที 3  ช่วงที 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 11.00
 เมตร
             ช่วงที 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 10.00
 เมตร 
เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า  414.00 ตารางเมตร  ตาม
แบบรายการเทศบาลตําบลลุ่มลําชีกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐานเพือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศ
ในประชาคมอาเซียน กลยุทธ์การพัฒนาที 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐานและเชือมโยงระบบการขนส่งท้องถินกับส่วน
กลาง ลําดับที 2  หน้า 82      
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 15 จํานวน 300,000 บาท
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้อยพัฒนา     สายที 1 
ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านโนนโพธิ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 102.00 เมตร        สายที 2 ถนนบ้านน้อยพัฒนา - บ้านโนน
หมาว้อ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 32.50 เมตร   หรือ
มีพืนทีก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า  570.50 ตารางเมตร  ตามแบบรายการ
เทศบาลตําบลลุ่มลําชีกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที 6 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
การตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน กลยุทธ์การ
พัฒนาที 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและเชือม
โยงระบบการขนส่งท้องถินกับส่วนกลาง ลําดับที 40 หน้า 82       

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 16 จํานวน 300,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคลองโลโพ   สาย
ที 1 ถนนสายทีทําการผู้ใหญ่บ้าน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร  ยาว 100.00 เมตร       สายที 2 ถนนสายศาลตาปู่    
               ช่วงที 1 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 28.00
 เมตร                ช่วงที 2 กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร  ยาว 50.00 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก
.ชัน 3  ? 0.30 เมตร จํานวน 5 ท่อน                 หรือมีพืนทีก่อสร้างรวม
ไม่น้อยกว่า  562.00 ตารางเมตร  ตามแบบรายการเทศบาลตําบลลุ่มลําชี
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที 6 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือรองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน กลยุทธ์การ
พัฒนาที 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและเชือม
โยงระบบการขนส่งท้องถินกับส่วนกลาง ลําดับที 40 หน้า 82    

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 17 จํานวน 300,000 บาท
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังโพธิ
ทอง                        ถนนสายกลางหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 5.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 65.00 เมตร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอ
ก.ชัน 3 ? 0.30 เมตร จํานวน 100 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน 13 บ่อ หรือมีพืนทีก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า  325.00 ตาราง
เมตร  ตามแบบรายการเทศบาลตําบลลุ่มลําชีกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที 6 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
การตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน กลยุทธ์การ
พัฒนาที 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและเชือม
โยงระบบการขนส่งท้องถินกับส่วนกลาง ลําดับที 41 หน้า 82        

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 18 จํานวน 300,000 บาท
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองส้ม
โรง                 ถนนสายบ้านหนองส้มโรง ขนาดกว้าง 5.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 109.80 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างรวมไม่
น้อยกว่า  549.00 ตารางเมตร  ตามแบบรายการเทศบาลตําบลลุ่มลําชี
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที 6 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือรองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน กลยุทธ์การ
พัฒนาที 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและเชือม
โยงระบบการขนส่งท้องถินกับส่วนกลาง ลําดับที 39 หน้า 81      
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 จํานวน 300,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าแก     สาย
ที 1  ซอยบ้านนายคง   หงษไทย        ช่วงที 1 ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 115.00 เมตร  ช่วงที 2 ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว  23.00 เมตร   สายที 2 ขนาดว้าง 3.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 10.00 เมตรหรือมีพืนทีก่อสร้างรวมไม่น้อย
กว่า  559.00 ตารางเมตร  ตามแบบรายการเทศบาลตําบลลุ่มลําชีกําหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที 6 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
การตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน กลยุทธ์การ
พัฒนาที 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและเชือม
โยงระบบการขนส่งท้องถินกับส่วนกลาง ลําดับที 38 หน้า 81      

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 20 จํานวน 300,000 บาท
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านราษฎร์ยางชุม ถนนสาย
บ้านแผ่นดินทอง-บ้านราษฎร์ยางชุม ช่วงบ้านราษฎ์ยางชุม ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 109.80 เมตร  หรือมีพืนทีก่อ
สร้างรวมไม่น้อยกว่า  549.00 ตารางเมตร  ตามแบบรายการเทศบาล
ตําบลลุ่มลําชีกําหนดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564
) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 6 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือรองรับการ
เป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอา
เซียน กลยุทธ์การพัฒนาที 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานและเชือมโยงระบบการขนส่งท้องถินกับส่วนกลาง ลําดับที 45
 หน้า 82 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 21 จํานวน 300,000 บาท
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนโพธิทอง 
                 สายที 1  ซอยบ้านนายบุญเริม  สุภาโพธิ ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว 99.00 เมตร      สายที 2 ซอยข้างทีทําการ
ผู้ใหญ่บ้านโนนโพธิทอง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร  หนา 0.15
 เมตร  ยาว 50.00 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า  571.00
 ตารางเมตร  ตามแบบรายการเทศบาลตําบลลุ่มลําชีกําหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 6 การ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ
การเชือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน กลยุทธ์การพัฒนาที 6.1
 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและเชือมโยงระบบการ
ขนส่งท้องถินกับส่วนกลาง ลําดับที 37 หน้า 81        

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 22 จํานวน 300,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าแกทอง   สาย
ที 1  ถนนสายบ้านท่าแกทอง-ท่านํากิน ขนาดกว้าง 5.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 98.50 เมตร       สายที 2 ซอยบ้านนางกอง
ตา ชํานาญ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 24 เมตร  หรือ
มีพืนทีก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า  552.50 ตารางเมตร
สายที 3 ซอยบ้านนายทองสุข สุดใจ  ตามแบบรายการเทศบาลตําบลลุ่มลํา
ชีกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564
) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 6 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือรองรับการ
เป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอา
เซียน กลยุทธ์การพัฒนาที 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานและเชือมโยงระบบการขนส่งท้องถินกับส่วนกลาง ลําดับที 38
 หน้า 81       
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 จํานวน 250,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังกุ่ม 
                ซอยคุ้มวังกุ่ม  ขนาดว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15
 เมตร  ยาว 118.50 เมตรหรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  474.00
 ตารางเมตร  ตามแบบรายการเทศบาลตําบลลุ่มลําชีกําหนด  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 6 การ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ
การเชือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน กลยุทธ์การพัฒนาที 6.1
 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและเชือมโยงระบบการ
ขนส่งท้องถินกับส่วนกลาง ลําดับที 41 หน้า 82      
       

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 จํานวน 196,000 บาท
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านไร่                   สายที 1
 ซอยอุ่นจิต  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว 104.00
 เมตร      
สายที 2 ซอยบ้านนายเมธี  เจียงพุทธา  ขนาดว้าง 3.00 เมตร  หนา 0.15
 เมตร  ยาว 19.00 เมตร  หรือมีพืนทีก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า  369.00
 ตารางเมตร  ตามแบบรายการเทศบาลตําบลลุ่มลําชีกําหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 6 การ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ
การเชือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน กลยุทธ์การพัฒนาที 6.1
 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและเชือมโยงระบบการ
ขนส่งท้องถินกับส่วนกลาง ลําดับที 42 หน้า 82     

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 จํานวน 244,000 บาท
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหาง
เรียง                       ซอยศาลพระภูมิหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร หนา 0.15  เมตร  ยาว 146.00 เมตร  หรือมีพืนทีก่อสร้างรวมไม่
น้อยกว่า  438.00 ตารางเมตร  ตามแบบรายการเทศบาลตําบลลุ่มลําชี
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที 6 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือรองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน กลยุทธ์การ
พัฒนาที 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและเชือม
โยงระบบการขนส่งท้องถินกับส่วนกลาง ลําดับที 43 หน้า 82      
       

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 จํานวน 300,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าแก้ง    สาย
ที 1 ซอยกลางหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10
 เมตร  ยาว 88.00 เมตร      
สายที 2 ซอยบ้านนายพินัย   ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10
 เมตร ยาว 50.00 เมตร      
สายที 3 ซอยริมชีสถานีสูบนําด้วยพลังงานไฟฟ้า ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 46.50 เมตร  หรือมีพืนทีก่อสร้างรวมไม่
น้อยกว่า  691.50 ตารางเมตร  ตามแบบรายการเทศบาลตําบลลุ่มลําชี
กําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที 6 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือรองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน กลยุทธ์การ
พัฒนาที 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและเชือม
โยงระบบการขนส่งท้องถินกับส่วนกลาง ลําดับที 43 หน้า 82       
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ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ 11 จํานวน 300,000 บาท
-ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกภายในหมู่บ้านห้วยหวาย 
                 ถนนสายบ้านแผ่นดินทอง-บ้านราษฎร์ยางชุม ช่วงบ้าน
ราษฎร์ยางชุม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 220.00
 เมตร  หรือมีพืนทีก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า  1,100.00 ตารางเมตร  ตาม
แบบรายการเทศบาลตําบลลุ่มลําชีกําหนดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐานเพือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศ
ในประชาคมอาเซียน กลยุทธ์การพัฒนาที 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐานและเชือมโยงระบบการขนส่งท้องถินกับส่วน
กลาง ลําดับที 25 หน้า 81        

ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์สพร้อมประตูปิด-เปิดหนองขวางพร้อมช่องระบายนํา 
หมู่ 7

จํานวน 300,000 บาท

-ก่อสร้างท่อลอดเหลียม(บล็อคคอนเวิร์สพร้อมประตูปิด-เปิด)    ก่อสร้าง
ท่อลอดเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดช่องเดียวขนาดกว้าง 1.80 x 1.80
 ยาว 8.00 เมตร  พร้อมบานเหล็กเปิดปิดนํา ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน แบบเลขที ทถ-5-201 , ทถ-5-204
 และแบบรายการทีเทศบาลตําบลลุ่มลําชีกําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 3 การพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร กลยุทธ์การพัฒนาที 3.1
 กลยุทธ์การบริหารกิจการทรัพยากรการเกษตร ลําดับที 27 หน้า 72         

ก่อสร้างประตูปิด-เปิดนําลําห้วยหวายบริเวณจุดทําฝายชะลอนํา (หมู่ 13) จํานวน 300,000 บาท
-ก่อสร้างฝายนําล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ประตูปิด-เปิด ลํานําห้วยหวาย)  
    ก่อสร้างฝายนําล้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือตามแบบรายการเทศบาลตําบลลุ่มลําชี
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการ
เกษตร กลยุทธ์การพัฒนาที 3.1 กลยุทธ์การบริหารกิจการทรัพยากรการ
เกษตร ลําดับที 36 หน้า 73      
     

ปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตําบลลุ่มลําชี จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตเทศบาล
ตําบลลุ่มลําชี เขต 1 และเขต 2 

ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (บริเวณพนังกันนําชี) หมู่ 14 จํานวน 82,000 บาท
-ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน                  ถนนเลียบแม่นําชี ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 1,400 เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 441 ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบรายการเทศบาลตําบลลุ่มลํา
ชีกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี         (พ.ศ.2561-2564
) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 6 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือรองรับการ
เป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอา
เซียน กลยุทธ์การพัฒนาที 6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานและเชือมโยงระบบการขนส่งท้องถินกับส่วนกลาง ลําดับที 49
 หน้า 82          
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วางท่อส่งนําพร้อมขยายถนน สายบ้านป่ายาง-โรงเรียนลุ่มลําชีนิรมิตวิทยา จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวางท่อส่งนําพร้อมขยายถนน สายบ้านป่า
ยาง-โรงเรียนลุ่มลําชีนิรมิตวิทยา จํานวน 1 แห่ง 
  -วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชัน 3 ๐ 1.00 เมตร จํานวน 65
 ท่อน พร้อมบ่อพักจํานวน 5 บ่อ และลงลูกรักผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร ตามแบบรายการเทศบาลตําบล
ลุ่มลําชีกําหนด 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการต่อเติมอาคารกองช่างเทศบาล จํานวน 930,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่อเติมอาคารกองช่างเทศบาล ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การ
พัฒนาที 8.1 การเพิมประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตาม
เกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี ลําดับที 12 หน้า 99

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ"นําคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสารประชารัฐ" จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ"นําคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลง
เกษตรผสมผสานประชารัฐ"

โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือการเกษตรตําบลลุ่ม
ลําชี

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพือการเกษตรตําบลลุ่มลําชี

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ"รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน" เพือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที 9"

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ"รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน" เพือเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที 9"

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 21,942,810 บาท
งบกลาง รวม 21,942,810 บาท
งบกลาง รวม 21,942,810 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 252,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามเกณฑ์ในพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 และฉบับแก้ไขเพิมเติม พ.ศ.2542 และกฎ
กระทรวงทีออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว อัตราร้อยละ 5 

วันทีพิมพ์ : 19/11/2561  16:15:22 หน้า : 28/29



เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,256,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินเบียยังชีพตามประกาศราย
ชือผู้มีสิทธิได้รับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 ผู้มีสิทธิรับเบียยังชีพ จํานวน 1,669 ราย ดังนี
 -ช่วยอายุ 60-69 ปี จํานวน 952 ราย 952x600x12=6,854,400 บาท 
 -ช่วงอายุ 70-79 ปี จํานวน 459 ราย 459x700x12=3,855,600 บาท
 -ช่วงอายุ 80-89 ปี จํานวน 229 ราย 299x800x12=2,198,400 บาท
 -ช่วงอายุ 90 ปีขึนไป จํานวน 29 ราย 29x1,000x12=348,000 บาท

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 7,267,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพให้แก่คนพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 ผู้สิทธิรับเบียยังชีพ จํานวน 757 ราย (757x800x12 = 7,267,200
 บาท)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตําบลลุ่มลําชี ประจําปีงบ
ประมาณ          พ.ศ.2561 จํานวน 25 ราย  (25x500x12 = 150,000 
บาท) แยกเป็น        งบกรมฯ จํานวน 4 ราย และงบ
เทศบาลฯ  จํานวน 21 ราย

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนส่วนรวมเท่านัน เช่นเกิด
อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ฯลฯ หรือกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วง
หน้า โดยตังจ่ายตามความจําเป็นและเหมาะสมตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2541 (และฉบับแก้ไขเพิมเติม) หมวด 2 ข้อ 19

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 405,160 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 2 รายการ ดังนี
 1.เงินบําเหน็จบํานาญให้แก่ลูกจ้างประจํา(ถ่ายโอน) จํานวน 1 อัตรา
    ตําแหน่งเจ้าหน้าทีประสานงานและพัฒนาชุมชน จํานวน 187,000
 บาท 
    1.1 บําเหน็จปกติรายเดือนส่วนทีรัฐบาลรับภาระ 
        15,439x327.70     = 5,059,360.30/493.20
                                      = 10,258.23x12=123,098.76
                             รวมตังจ่ายไว้  124,000 บาท
   1.2 บําเหน็จปกติรายเดือนส่วนทีรัฐบาลรับภาระ 
       15,439-10.528.23  = 5,180.77x12=62,169.24
                             รวมตังจ่ายไว้  63,000 บาท     
 2.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนทีตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยเงินสมทบของ
เทศบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากเงิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จํานวน 218,160 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 412,050 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.) ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจําปีตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0313.4/ว1187 ลงวันที 24 พฤษภาคม 2542
 - งบประมาณรายได้ไม่รวมรายได้พันงธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้เงิน
หรืออุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน   20,602,500x2% = 412,050  บาท
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