
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลลุ่มลําชี
อําเภอ บ้านเขว้า   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 63,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,726,984 บาท
งบบุคลากร รวม 8,180,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,623,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 694,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรีแยก
เป็น              
-นายกเทศมนตรี  เดือนละ 27,600x12         รวม 331,200 บาท
-รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,150x2x12 รวม 363,320 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายก
เทศมนตรี แยกเป็น
-นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000x12 รวม 48,000 บาท
-รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000x2x12 รวม 72,000 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
แยกเป็น
-นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000x12 รวม 48,000 บาท
-รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000x2x12 รวม 72,000 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี แยกเป็น
-เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ9,660x12 รวม 115,920 บาท
-ทีปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ6,900x12 รวม 82,800 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลุ่มลําชี จํานวน 12
 อัตรา แยกเป็น
-ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,180x12 รวม 182,160 บาท
-รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,420x12รวม149,040 บาท
-สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 อัตรา เดือนละ 9,660x10x12
 รวม 1,159,200 บาท

วันทีพิมพ์ : 7/9/2561  11:36:18 หน้า : 1/33



เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,556,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,262,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิน จํานวน 9 อัตรา แยกเป็น
-ปลัดเทศบาล เดือนละ 43,300x12 รวม 519,600 บาท
-รองปลัดเทศบาล เดือนละ 37,960x12 รวม 455,520 บาท
-หัวหน้าสํานักปลัด เดือนละ 34,880x12 รวม 418,560บาท
-หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณเดือนละ31,880x12รวม382,560บาท
-หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ เดือนละ24,010x12รวม288,120 บาท
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเดือนละ24,090x12รวม289,080 บาท
-นักจัดการงานทัวไป เดือนละ25,470x12รวม305,640 บาท
-นักทรัพยากรบุคคล เดือนละ 28,560x12รวม 342,720 บาท
-เจ้าพนักงานป้องกันฯ เดือนละ 21,700x12รวม 260,400 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของปลัดเทศบาลเดือนละ7,000x12
รวม84,000บาท 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งข้าราชการ จํานวน 5 อัตรา แยกเป็น
-ปลัดเทศบาล เดือนละ7,000x12 รวม 84,000บาท
-รองปลัดเทศบาล เดือนละ 3,500x12 รวม 42,000บาท
-หัวหน้าสํานักปลัด เดือนละ 3,500x12 รวม 42,000บาท
-หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณเดือนละ1,500x12รวม18,000บาท
-หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ เดือน1,500x12รวม18,000บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,817,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้าง จํานวน 15 อัตรา แยกเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ดังนี
-ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เดือนละ 21,840x12รวม262,080
บาท
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เดือนละ10,080x12รวม 120,960 บาท
-ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ เดือนละ 11,530x12รวม138,360 บาท
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 12 อัตรา ดังนี
-คนงานทัวไป เดือนละ 9,000x8x12 รวม 864,000 บาท
-พนักงานดับเพลิง เดือนละ9,000x3x12 รวม 324,000 บาท
-พนักงานขับรถยนต์ เดือนละ 9,000x12 รวม 108,000 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 189,060 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง จํานวน14อัตรา แยก
เป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ดังนี
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เดือนละ2,000x12 รวม 24,000บาท
-ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ เดือนละ 1,755x12 รวม21,060 บาท
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 12 อัตรา ดังนี
-คนงานทัวไป เดือนละ 1,000x8x12 รวม 96,000บาท
-พนักงานดับเพลิง เดือนละ1,000x3x12 รวม 36,000 บาท
-พนักงานขับรถยนต์ เดือนละ 1,000x12 รวม 12,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,455,404 บาท
ค่าตอบแทน รวม 182,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 65,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตลอดจนบุคคลในครอบครัวที
มีสิทธิจะได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548และฉบับแก้ไขเพิมเติม จํานวน 1 อัตรา 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานราชการเทศบาลฯลฯ
 ตามสิทธิทีจะได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกียว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541และฉบับแก้ไข
เพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 722,404 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจ้าง เทศบาลตําบลลุ่มลําชี ประจําปีงบประ
มาณพ.ศ.2562 ระยะที 1

จํานวน 54,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจ้าง เทศบาล
ตําบลลุ่มลําชี ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2562 ระยะที ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 108 ยุทธศาสตร์ที 8 การ
บริหารจัดการบ้านเมืองทีดีมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ 8.1 การเพิม
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตามเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี ลําดับ 9

โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจ้าง เทศบาลตําบลลุ่มลําชี ประจําปีงบประ
มาณพ.ศ.2562 ระยะที 2

จํานวน 54,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจ้าง เทศบาล
ตําบลลุ่มลําชี ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2562 ระยะที 2 ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 108 ยุทธศาสตร์ที 8 การ
บริหารจัดการบ้านเมืองทีดีมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ 8.1 การเพิม
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตามเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี ลําดับ 10

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 14,404 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ อาทิเช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรม
ต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ อาทิเช่น ค่า
รับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองของอปท. พิธีเปิดอาคาร
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังท้องถินและเลือกตังซ่อมท้องถินในเขต
ตําบลลุ่มลําชี

โครงการฝึกอบรมเพิมการพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลลุ่มลําชี

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิมการพัฒนาองค์ความรู้เกียว
กับการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลลุ่มลําชี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 99 ยุทธศาสตร์ที 8 การบริหารจัดการบ้าน
เมืองทีดีมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ 8.1 การเพิมประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินตามเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี ลําดับ 17

วันทีพิมพ์ : 7/9/2561  11:36:18 หน้า : 3/33



ประเภทค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ ฯลฯ

จํานวน 15,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล พวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ

ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ประกวดการ
แข่งขัน ฯลฯ

ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน อาทิเช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี็
ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา คลิป เทป พีวีซีแบบใส กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี ตรายาง ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อาทิเช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทป
พันสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรก
เกอร์ ไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อาทิเช่น แปลง ไม้
กวาด มุ้ง หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วนํา จาน
รอง ถาด มีด กระจกเงา ถังแก๊ส ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดยานพาหนะและขนส่ง อาทิเช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา นํามันเบรก หัวเทียน ไขควง เบาะรถ
ยนต์ ไขควง แม่แรง ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน อาทิเช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผลหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์ เมาส์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ อาทิเช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 316,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของเทศบาลตําบลลุ่มลําชี
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาลของเทศบาลตําบลลุ่มลําชี
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป้นค่าบริการโทรศัพท์ของเทศบาลตําบลลุ่มลําชี
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม
งบลงทุน รวม 91,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 91,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีจัดเลียงทรงเหลียม จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีจัดเลียงทรงเหลียม จํานวน 50 ตัว ขาเก้าอีทํา
จากเหล็กกล่องชุปโครเมียม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 (เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1)พ.ศ.2561(ผ.08 เพิม
เติม) หน้า 43 ลําดับ 2 

จัดซือโต๊ะพับหน้าขาว(เมลามีน) จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือโต๊ะพับหน้าขาว(เมลามีน)เอนกประสงค์ ขนาด180x60 
ซม.จํานวน 20 ตัว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 (เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1)พ.ศ.2561(ผ.08 เพิม
เติม) หน้า 43 ลําดับ 1 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครือง  (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า19 นิว)      
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า19 นิว จํานวน 1 หน่วย 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,755,220 บาท
งบบุคลากร รวม 2,408,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,408,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,030,640 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ จํานวน 5 อัตรา แยกเป็น
-ผู้อํานวยการกองคลัง เดือนละ 32,450x12รวม 389,400 บาท 
-หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เดือนละ 32,800x12รวม 393,600บาท
-นักวิชาการพัสดุ เดือนละ 31,340x12 รวม 376,080 บาท
-นักวิชาการเงินและบัญชี เดือนละ 29,610x12รวม 355,320 บาท
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เดือนละ 23,820x12 รวม 285,840 บาท
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เดือนละ 19,200x12 รวม 230,400 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ จํานวน 5 อัตรา แยกเป็น
-ผู้อํานวยการกองคลัง เดือนละ 3,500x12รวม 42,000 บาท 
-หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เดือนละ 1,500x12รวม 18,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 275,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา แยกเป็น
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้เดือนละ11,780x12รวม 141,360 บาท
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ เดือนละ11,180x12รวม134,160 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,060 บาท
เพือจ่ายเป็นเพิมค่าครองชีพพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา แยกเป็น
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เดือนละ 1,505x12 รวม 18,060 บาท
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ เดือนละ 2,000x12รวม 24,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 347,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 132,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตลอดจนบุคคลในครอบครัวที
มีสิทธิจะได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศง2548 และฉบับแก้ไขเพิมเติม จํานวน 2 อัตรา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานราชการเทศบาลฯลฯ
 ตามสิทธิทีจะได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกียว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541และฉบับแก้ไข
เพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ อาทิเช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรม
ต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ อาทิเช่น ค่า
รับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองของอปท. พิธีเปิดอาคาร
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดเก็บภาษีเคลือนที จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลือนที ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 99 ยุทธศาสตร์ที 8 การบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีดีมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ 8.1 การเพิมประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินตามเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที
ดี ลําดับ 20

โครงการจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนทีภาษี ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 99 ยุทธศาสตร์ที 8 การบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีดีมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ 8.1 การเพิมประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินตามเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที
ดี ลําดับ 13

ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของข้าราชการและพนักงานจ้าง ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน อาทิเช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี็
ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา คลิป เทป พีวีซีแบบใส กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี ตรายาง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผลหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์ เมาส์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ อาทิเช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2560
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการซ้อมแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตําบลลุ่มลําชี จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ้อมแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยตําบลลุ่มลําชี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 69ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริม
สร้างชุมชนเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและ
ยาเสพติด ข้อ 10

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 69ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริม
สร้างชุมชนเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและ
ยาเสพติด ข้อ 5

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 69ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริม
สร้างชุมชนเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและ
ยาเสพติด ข้อ 7

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 69ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริม
สร้างชุมชนเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและ
ยาเสพติด ข้อ 7

โครงการฝึกอบรมเพิมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิมศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 69ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริม
สร้างชุมชนเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและ
ยาเสพติด ข้อ 4

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,417,780 บาท
งบบุคลากร รวม 1,200,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,200,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 981,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ จํานวน 3 อัตรา แยกเป็น
-ผู้อํานวยการกองการศึกษา เดือนละ 32,800x12 รวม 393,600 บาท
-หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา เดือนละ 27,480x12 รวม 329,760
 บาท
-นักวิชาการศึกษา เดือนละ 21,500x12 รวม 258,000 บาท
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 2 อัตรา แยกเป็น
-ผู้อํานวยการกองการศึกษา เดือนละ 3,500x12 รวม 42,000 บาท
-หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา เดือนละ 1,500x12 รวม 18,000
 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 143,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ดังนี
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เดือนละ 11,960x12รวม 143,520 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา ดังนี
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เดือนละ 1,325x12 รวม 15,900 บาท

งบดําเนินงาน รวม 217,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน(เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานราชการเทศบาลฯลฯ
 ตามสิทธิทีจะได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกียว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541และฉบับแก้ไข
เพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ อาทิเช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรม
ต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ อาทิเช่น ค่า
รับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองของอปท. พิธีเปิดอาคาร
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ประเภทรายจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล พวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล พวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ

ประเภทรายจ่ายเพือ ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร

จํานวน 45,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้ประเภทรายจ่ายเพือ ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลตําบลลุ่มลําชีเพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

วันทีพิมพ์ : 7/9/2561  11:36:18 หน้า : 9/33



ค่าวัสดุ รวม 47,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน อาทิเช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี
ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา คลิป เทป พีวีซีแบบใส กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี ตรายาง ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อาทิเช่น แปลง ไม้
กวาด มุ้ง หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วนํา จาน
รอง ถาด มีด กระจกเงา ถังแก๊ส ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผลหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์ เมาส์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ อาทิเช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 12,129,531 บาท
งบบุคลากร รวม 5,712,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,712,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,746,640 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล แยกเป็น
ครู คศ.2 จํานวน 4 อัตราและครู คศ.1 จํานวน 10 อัตรา รวม 14
 อัตรา  ดังนี
 -ครู คศ.2 เงินเดือน 24,440x12 รวม 293,280 บาท
 -ครู คศ.2 เงินเดือน 24,290x12 รวม 291,480 บาท
 -ครู คศ.2 เงินเดือน 23,940x3x12 รวม 861,840 บาท
 -ครู คศ.2 เงินเดือน 23,360x2x12x รวม 560,640 บาท
 -ครู คศ.2 เงินเดือน 22,890x2x12 รวม 549,360 บาท
 -ครู คศ.2 เงินเดือน 20,320x2x12 รวม 487,680 บาท
 -ครู คศ.2 เงินเดือน 19,920x2x12 รวม 478,080 บาท
 -ครู คศ.2 เงินเดือน 18,690x12 รวม 224,280 บาท

เงินวิทยฐานะ จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ครูชํานาญการ จํานวน 4 อัตรา 
-ครูชํานาญการ เดือนละ 3,500x4x12 รวม 168,000 บาท
 -ครูชํานาญการ เดือนละ 3,500x4x6 รวม 84,000 บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,462,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง แยกเป็น
1.แทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี
-ผู้วยครูผู้ดูแลเด็ก(งบกรมฯ) จํานวน 10 อัตรา เดือนละ 9,400x10x12
รวม 1,128,000 บาท
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(งบเทศบาลสมทบ) จํานวน 10 อัตรา เดือน
ละ 1,885x10x12 รวม 226,200 บาท
2.ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป ดังนี
-ผู้ดูแลเด็ก(งบกรมฯ)จํานวน 1 อัตรา เดือนละ9,000x12 รวม108,000
 บาท
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 252,000 บาท
1.แทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี
-ผู้วยครูผู้ดูแลเด็ก(งบกรมฯ) จํานวน 10 อัตรา เดือนละ 2,000x10x12
รวม 240,000 บาท
2.ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป ดังนี
-ผู้ดูแลเด็ก(งบกรมฯ) จํานวน 1 อัตรา เดือนละ1,000x12 รวม 12,000
 บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,642,451 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาลและผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,699,210 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 63 ยุทธศาสตร์ที 2 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและ
ยังยืน กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้อ 6

โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็ก
ปฐมวัยปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 60 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาคนและสังคมทีมี
คุณภาพ กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาด้านการศึกษาเพือนําไปสู่ความเป็นเลิศ
ทางการศึกษา ลําดับ 13

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 58 ยุทธศาสตร์ที 1 การ
พัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาด้านการศึกษา
เพือนําไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา ลําดับ 1

โครงการจัดงานสัปดาห์วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสัปดาห์วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 59ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาคนและสังคมทีมี
คุณภาพ กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาด้านการศึกษาเพือนําไปสู่ความเป็นเลิศ
ทางการศึกษา ลําดับ 10

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,584,210 บาท
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เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
1.ค่าอาหารกลางวันสําหรับ ศพด. สังกัดเทศบาลตําบลลุ่มลําชี 9
 แห่ง จํานวน 1,107,400 บาท ดังนี
 -ศพด.วัดชีชุมพรบ้านโนนโพธิ 23x20x245=112,700 บาท
 -ศพด.บ้านท่าแก 21x20x245=102,900 บาท
 -ศพด.บ้านป่ายาง 6x20x245=29,400 บาท
 -ศพด.บ้านโนนน้อย 42x20x245=205,800 บาท
 -ศพด.วัดสําราญจิตรบ้านวังกุ่ม 22x20x245=107,800 บาท
 -ศพด.บ้านไร่ 18x20x245=88,200 บาท
 -ศพด.บ้านป่าไม้แดง13x20x245=63,700 บาท
 -ศพด.วัดบ้านหางเรียง 48x20x245=235,200 บาท
 -ศพด.บ้านวังปลาฝา 23x20x245=112,700 บาท
*ค่าอาหารกลางวันสําหรับศพด.จํานวน10คน(สมทบ)จํานวน 49,000
 บาท
2.ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 9
 แห่ง จํานวน 367,200 บาท
 -ศพด.วัดชีชุมพรบ้านโนนโพธิ 23x1,700=39,100 บาท
 -ศพด.บ้านท่าแก 21x1,700=35,700 บาท
 -ศพด.บ้านป่ายาง 6x1,700=10,200 บาท
 -ศพด.บ้านโนนน้อย 42x1,700=71,400 บาท
 -ศพด.วัดสําราญจิตรบ้านวังกุ่ม 22x1,700=37,400 บาท
 -ศพด.บ้านไร่ 18x1,700=30,600 บาท
 -ศพด.บ้านป่าไม้แดง 13x1,700=22,100 บาท
 -ศพด.วัดบ้านหางเรียง 48x1,700=81,600 บาท
 -ศพด.บ้านวังปลาฝา 23x1,700=39,100 บาท
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กปฐมวัย3-5
ปี
จํานวน 9 แห่ง จํานวน 109,610 บาท
3.1รายการค่าหนังสือ ศพด.9แห่ง  จํานวน19,400 บาท ดังนี
 -ศพด.วัดชีชุมพรบ้านโนนโพธิ 10x200=2,000 บาท
 -ศพด.บ้านท่าแก 9x200=1,800 บาท
 -ศพด.บ้านป่ายาง 6x200=1,200 บาท
 -ศพด.บ้านโนนน้อย 25x200=5,000 บาท
 -ศพด.วัดสําราญจิตรบ้านวังกุ่ม 7x200=1,400 บาท
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 -ศพด.บ้านไร่ 9x200=1,800 บาท
 -ศพด.บ้านป่าไม้แดง 4x200=800 บาท
 -ศพด.วัดบ้านหางเรียง 22x200=4,400 บาท
 -ศพด.บ้านวังปลาฝา 5x200=1,000 บาท
3.2ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.9แห่ง  จํานวน19,400 บาท ดังนี
 -ศพด.วัดชีชุมพรบ้านโนนโพธิ 10x200=2,000 บาท
 -ศพด.บ้านท่าแก 9x200=1,800 บาท
 -ศพด.บ้านป่ายาง 6x200=1,200 บาท
 -ศพด.บ้านโนนน้อย 25x200=5,000 บาท
 -ศพด.วัดสําราญจิตรบ้านวังกุ่ม 7x200=1,400 บาท
 -ศพด.บ้านไร่ 9x200=1,800 บาท
 -ศพด.บ้านป่าไม้แดง 4x200=800 บาท
 -ศพด.วัดบ้านหางเรียง 22x200=4,400 บาท
 -ศพด.บ้านวังปลาฝา 5x200=1,000 บาท
3.3รายการค่าเครืองแบบนักเรียน ศพด.9แห่ง  จํานวน 29,100บาท ดังนี
 -ศพด.วัดชีชุมพรบ้านโนนโพธิ 10x300=3,000 บาท
 -ศพด.บ้านท่าแก 9x300=2,700 บาท
 -ศพด.บ้านป่ายาง 6x300=1,800 บาท
 -ศพด.บ้านโนนน้อย 25x300=7,500 บาท
 -ศพด.วัดสําราญจิตรบ้านวังกุ่ม 7x300=2,100 บาท
 -ศพด.บ้านไร่ 9x300=2,700 บาท บาท
 -ศพด.บ้านป่าไม้แดง 4x300=1,200 บาท
 -ศพด.วัดบ้านหางเรียง 22x300=6,600บาท
 -ศพด.บ้านวังปลาฝา 5x300=1,500 บาท
3.4รายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศพด.9แห่ง จํานวน 41,710บาท ดัง
นี
 -ศพด.วัดชีชุมพรบ้านโนนโพธิ 10x430=4,300 บาท
 -ศพด.บ้านท่าแก 9x430=3,870 บาท
 -ศพด.บ้านป่ายาง 6x430=2,580 บาท
 -ศพด.บ้านโนนน้อย 25x430=10,750 บาท
 -ศพด.วัดสําราญจิตรบ้านวังกุ่ม 7x430=3,010 บาท
 -ศพด.บ้านไร่ 9x430=3,870 บาท
 -ศพด.บ้านป่าไม้แดง 4x430=1,720 บาท
 -ศพด.วัดบ้านหางเรียง 22x430=9,460 บาท
 -ศพด.บ้านวังปลาฝา 5x430=2,150 บาท

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 63 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน กลยุทธ์ 2.1 ส่ง
เสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้อ 8

ประเภทรายจ่ายเพือ ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร

จํานวน 25,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของข้าราชการและพนักงานจ้าง ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 1,893,241 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,843,241 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) จํานวน 1,623,021 บาท แยกเป็น
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 216x7.37x260 รวม    413,899 บาท
-โรงเรียน สพฐ. 631x7.37x260       รวม 1,209,122 บาท
งบเทศบาลสมทบอาหารเสริม(นม)  จํานวน 220,220 บาท แยกเป็น
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 216x1x260       รวม    56,160 บาท
-โรงเรียน สพฐ. 631x1x260            รวม 164,060บาท

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย กระเบือง สังกะสี เหล็กเส้น ท่อต่างๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 150,240 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,240 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
จัดซือเครืองเล่นสนามเสริมพัฒนาการเด็ก จํานวน 150,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นสนามเสริมพัฒนาการเด็กให้กับศพด
.        รายละเอียดดังนี
 -ชุดบ้านเด็ก2ชัน ทําจากพลาสติกขนาด168x300x170ซม.จํานวน 1
 ชุดราคา 38,400 บาท
 -ชิงช้ากระดานลืนคู่ห2ูทาง ซุปเปอร์ชู๊ตทําจากพลาสติก
ขนาด200x160x120ซม.จํานวน 8 ชุด=13,980x8=111,840
บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ฉบับที 1 พ.ศ.2561 (ผ 01 เปลียนแปลง)หน้า 4 ข้อ 2 

งบเงินอุดหนุน รวม 2,624,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,624,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนการสอนการกีฬา(แข่งขันกีฬายุวชนลุ่มลําชี
เกมส์)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านวังกุ่มในโครงการส่งเสริมทักษะการ
เรียนการสอนการกีฬา(แข่งขันกีฬายุวชนลุ่มลําชีเกมส์)ตามหนังสือสํานัก
งานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ที ศธ
 04038/2633 ลงวันที 28 มิถุนายน 2561 โดยโรงเรียนบ้านวังกุ่มเป็น
เจ้าภาพดําเนินการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 66 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ข้อ 42

โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสพฐ. จํานวน 2,524,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต
ตําบลลุ่มลําชี จํานวน 631 คน (631x20x200=2,524,000 บาท)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 903,760 บาท
งบบุคลากร รวม 790,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 790,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 730,560 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ จํานวน 2 อัตรา แยกเป็น
-ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ เดือนละ 32,800x12 รวม 393,600
 บาท
-หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เดือนละ 28,080x12รวม 336,960
บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 2 อัตรา แยกเป็น
-ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ เดือนละ 3,500x12 รวม 42,000 บาท
-หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เดือนละ 1,500x12รวม 18,000
 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน(เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานราชการเทศบาลฯลฯ
 ตามสิทธิทีจะได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกียว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541และฉบับแก้ไข
เพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ อาทิเช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรม
ต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ อาทิเช่น ค่า
รับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองของอปท. พิธีเปิดอาคาร
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชอาณาจักร์และนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของข้าราชการและพนักงานจ้าง ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลตําบลลุ่มลําชีเพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน อาทิเช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี
ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา คลิป เทป พีวีซีแบบใส กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี ตรายาง ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผลหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์ เมาส์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ อาทิเช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ

งบลงทุน รวม 3,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เหล็กใส่เอกสาร2ขนาด2บาน(มอก.) จํานวน 3,200 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กใส่เอกสาร2ขนาด2บาน(มอก.)จํานวน1ตู้ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)บัญชีวัสดุและ
ครุภัณฑ์ หน้า127 ข้อที 2แผนงานบริหารงานทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 709,770 บาท
งบดําเนินงาน รวม 269,770 บาท
ค่าใช้สอย รวม 219,770 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทําหมันคุมกําเนิดสุนัขและแมว จํานวน 58,370 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทําหมัน
คุมกําเนิดสุนัขและแมว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 67 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านสาธารณสุข ข้อ 11

โครงการตรวจสอบคุณภาพนําดืมนําบริโภคปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสอบคุณภาพนําดืมนําบริโภค
ปลอดภัยปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 67 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ
.2561-2564(เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1) หน้า 6 ยุทธศาสตร์
ที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง
และยังยืน กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้อ 1

โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตําบลลุ่มลําชี จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตําบลลุ่ม
ลําชีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 67 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านสาธารณสุข ข้อ 12

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะการทิงการคัดแยกขยะและ
การกําจัดขยะอย่างถูกวิธี

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะการ
ทิงการคัดแยกขยะและการกําจัดขยะอย่างถูกวิธี ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 84 ยุทธศาสตร์ที 7 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและ
ยังยืน กลยุทธ์ 7.1 ลําดับที 15 
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โครงการสํารวจจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ จํานวน 11,400 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสํารวจจํานวนสัตว์และขึนทะเบียน
สัตว์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 67 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านสาธารณสุข ข้อ 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อาทิเช่น ทรายอะเบท
 แอลกอฮอล์,ออกซิเจน,นํายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แก้ว เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์(รวมกํามะถัน กรด ด่าง) ถุงมือ กระดาษ
กรอง เปลหามคนไข้ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 440,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนสําหรับชุมชนในเขตตําบลลุ่มลํา
ชีในการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข จํานวน 22 หมู่บ้าน หมู่ละ 20,000 บาท ดังนี
-หมู่ที 1 โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิง
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
-หมู่ที 2 โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิง
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
-หมู่ที 3 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
-หมู่ที 4 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
-หมู่ที 5 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
-หมู่ที 6 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
-หมู่ที 7 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
-หมู่ที 8 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
-หมู่ที 9 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
-หมู่ที 10 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
-หมู่ที 11 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
-หมู่ที 12 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
-หมู่ที 13 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
-หมู่ที 14 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
-หมู่ที 15 โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิง
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
-หมู่ที 16 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
-หมู่ที 17 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
-หมู่ที 18 โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิง
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
-หมู่ที 19 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
-หมู่ที 20 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
-หมู่ที 21 โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิง
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
-หมู่ที 22 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 68
 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
ให้เข้มแข็งและยังยืน กลยุทธ์ 2.2 ข้อ 21
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,665,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,523,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,523,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,299,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ จํานวน 4 อัตรา แยกเป็น
-ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เดือนละ 32,800x12 รวม 393,600
 บาท
-หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เดือนละ 29,680x12 รวม 356,160 บาท
-นักพัฒนาพัฒนาชุมชน เดือนละ 26,500x12 รวม 318,000 บาท
-เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เดือนละ 19,270x12 รวม 231,240 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 2 อัตรา แยกเป็น
-ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เดือนละ 3,500x12 รวม 42,000 บาท
-หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เดือนละ 1,500x12 รวม 18,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 140,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ดังนี
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน เดือนละ 11,700x12 รวม 140,400 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ดังนี
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน เดือนละ 2,000x12 รวม 24,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 142,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 37,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน(เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการเทศบาล ฯลฯตาม
สิทธิทีจะได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถินพ.ศ.2541และฉบับแก้ไขเพิมเติมล่า
สุด)

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ อาทิเช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ อาทิเช่น ค่า
รับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองของอปท. พิธีเปิดอาคาร
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ

วันทีพิมพ์ : 7/9/2561  11:36:18 หน้า : 18/33



รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน อาทิเช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี
ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา คลิป เทป พีวีซีแบบใส กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี ตรายาง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผลหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์ เมาส์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ อาทิเช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกิจกรรมเด็กและเยาวชน"เข้าค่ายร่วมใจกันทําดีเพิมพืนทีสร้าง
สรรค์เด็กและเยาวชน"

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมเด็กและเยาวชน"เข้าค่ายร่วมใจ
กันทําดีเพิมพืนทีสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน" ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 64 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน กลยุทธ์ 2.1 ส่ง
เสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้อ 14

โครงการขับเคลือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชนปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 65 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ข้อ 28

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุคน
พิการและผู้ด้อยโอกาส ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 65 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ข้อ 23
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,593,980 บาท
งบบุคลากร รวม 2,623,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,623,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,332,900 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ จํานวน 4 อัตรา แยกเป็น
-ผู้อํานวยการกองช่าง เดือนละ32,800x12 รวมเป็น 393,600 บาท
-หัวหน้าฝ่ายการโยธา เดือนละ 27,480x12รวมเป็น 329,760 บาท
-หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 25,970x12รวม311,640บาท
-นายช่างโยธา เดือนละ 24,825x12 รวมเป็น 297,900 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 3 อัตรา แยกเป็น
-ผู้อํานวยการกองช่าง เดือนละ3,500x12 รวมเป็น 42,000 บาท
-หัวหน้าฝ่ายการโยธา เดือนละ 1,500x12 รวมเป็น 18,000 บาท
-หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างเดือนละ 1,500x12รวมเป็น 18,000
 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,073,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง แยกเป็น
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา ดังนี
-ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า เดือนละ 11,830x12 รวม 141,960 บาท
-ช่างเครืองสูบนํา เดือนละ 12,130x12 รวม 145,560 บาท 
-ช่างเครืองสูบนํา เดือนละ 10,440x12 รวม 125,280บาท 
-ช่างเครืองสูบนํา เดือนละ 10,080x12 รวม 120,960 บาท
2.พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 5 อัตรา ดังนี
-คนงานทัวไป 3 อัตรา เดือนละ 9,000x3x12 รวม 324,000 บาท
-คนงานคุมเครืองสูบนํา 2 อัตรา เดือนละ 9,000x2x12 รวม 216,000
 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 139,320 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง แยกเป็น
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา ดังนี
-ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า เดือนละ 1,455x12 รวม 17,460 บาท
-ช่างเครืองสูบนํา เดือนละ 1,155x12 รวม 13,860 บาท 
-ช่างเครืองสูบนํา เดือนละ 2,000x12 รวม 24,000 บาท 
-ช่างเครืองสูบนํา เดือนละ 2,000x12 รวม 24,000 บาท 
2.พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 5 อัตรา ดังนี
-คนงานทัวไป 3 อัตรา เดือนละ 1,000x3x12 รวม 36,000 บาท
-คนงานคุมเครืองสูบนํา 2 อัตรา เดือนละ 1,000x2x12 รวม 24,000
 บาท

งบดําเนินงาน รวม 949,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 79,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการเทศบาล ฯลฯตาม
สิทธิทีจะได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถินพ.ศ.2541และฉบับแก้ไขเพิมเติมล่า
สุด)
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ค่าใช้สอย รวม 355,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ อาทิเช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ อาทิเช่น ค่า
รับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองของอปท. พิธีเปิดอาคาร
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลและผู้บริหารระบบประปาหมู่บ้าน จํานวน 25,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลและผู้บริหารระบบ
ประปาหมู่บ้าน ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 106ยุทธศาสตร์ที 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
พลังงานอย่างมีคุณค่า กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้าง
พลังงานเพือเศรษฐกิจชุมชน ลําดับ 3

ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

ประเภทค่าใช้จ่ายในการรังวัดทีดิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดทีดินทีเป็นทีสํารวจทีดินสาธารณ
ประโยชน์ในเขตตําบลลุ่มลําชี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 510,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน อาทิเช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี
ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา คลิป เทป พีวีซีแบบใส กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี ตรายาง ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 390,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย กระเบือง สังกะสี เหล็กเส้น ท่อต่างๆฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อาทิเช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา นํามันเบรก หัวเทียน ไขควง เบาะรถ
ยนต์ ไขควง แม่แรง ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน อาทิเช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน ถ่าน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ อาทิเช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดีทีได้จาก
การล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เลนส์ซูม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผลหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์ เมาส์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์
งบลงทุน รวม 21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
-เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1
 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1)ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2)ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
-มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,080,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 280,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่นฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตย์
ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีสูบนําด้วยพลังงานไฟฟ้าในเขตตําบลลุ่มลํา
ชี

งบเงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนสํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ (บ้านร่มเกล้าหมู่19) จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ (บ้าน
ร่มเกล้าหมู่19)

อุดหนุนสํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ(บ้านป่ายางหมู่3) จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ(บ้านป่า
ยางหมู่3)

อุดหนุนสํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ(บ้านไร่หมู่6) จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ(บ้านไร่
หมู่6)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 69ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริม
สร้างชุมชนเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและ
ยาเสพติด ข้อ 14

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชาติ

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 69ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริม
สร้างชุมชนเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและ
ยาเสพติด ข้อ 15

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมแผนพัฒนาท้องถินแบบ
บูรณาการ

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมแผน
พัฒนาท้องถินแบบบูรณาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 69ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริม
สร้างชุมชนเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและ
ยาเสพติด ข้อ 1
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โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดชฯสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯฯลฯ

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถฯ ฯลฯปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 98 ยุทธศาสตร์ที 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดีมี
ประสิทธิภาพ กลยุทธ์ 8.1 การเพิมประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินตามเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี ลําดับ 11

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสถานทีกลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลทุ่งทองในการดําเนินการตาม
โครงการสถานทีกลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ตามหนังสืออําเภอบ้านเขว้า ที ชย
 0023.15/2334 ลว.6 กรกฎาคม 2561) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 108 ยุทธศาสตร์ที 8 การบริหารจัดการบ้าน
เมืองทีดีมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ 8.1 การเพิมประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินตามเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี ลําดับ 8

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"เทศบาลตําบลลุ่มลําชีเกมส์" จํานวน 160,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"เทศบาลตําบล
ลุ่มลําชีเกมส์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 67ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริม
สร้างชุมชนเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและ
ยาเสพติด ข้อ 13

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานประเพณีเจ้าพ่อพญาแลงานบุญลอมข้าวใหญ่
ไหมมัดหมีของดีบ้านเขว้า

จํานวน 65,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานประเพณีเจ้าพ่อพญา
แลงานบุญลอมข้าวใหญ่ไหมมัดหมีของดีบ้านเขว้า ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 60 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาคน
และสังคมทีมีคุณภาพ กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมชุมชนท้องถินด้านศาสนา และ
ปรัชญาชาวบ้านในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้อง
ถิน ลําดับ 8
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โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานประเพณีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัด
ชัยภูมิ

จํานวน 25,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานประเพณีเจ้าพ่อพญา
แลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 60 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาคนและสังคมทีมี
คุณภาพ กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมชุมชนท้องถินด้านศาสนา และปรัชญาชาว
บ้านในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน ลําดับ 2

โครงการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปะประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิน

จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปะ
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถินและกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 60 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาคนและสังคมทีมี
คุณภาพ กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมชุมชนท้องถินด้านศาสนา และปรัชญาชาว
บ้านในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน ลําดับ 6

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์(รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์(รดนําดํา
หัวผู้สูงอายุ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 60 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาคนและสังคมทีมี
คุณภาพ กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมชุมชนท้องถินด้านศาสนา และปรัชญาชาว
บ้านในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน ลําดับ 1

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 25,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 61ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาคนและสังคมทีมี
คุณภาพ กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมชุมชนท้องถินด้านศาสนา และปรัชญาชาว
บ้านในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน ลําดับ 10

โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 60 ยุทธศาสตร์ที 1 การ
พัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมชุมชนท้องถินด้าน
ศาสนา และปรัชญาชาวบ้านในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิน ลําดับ 10 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนา จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนา(จัด
กิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชา,กิจกรรมเทศกาลเข้าพรรษาฯลฯ)ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 61 ยุทธศาสตร์ที 1 การ
พัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมชุมชนท้องถินด้าน
ศาสนา และปรัชญาชาวบ้านในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิน ลําดับ 7

โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียน
พรรษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 60 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาคนและสังคมทีมี
คุณภาพ กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมชุมชนท้องถินด้านศาสนา และปรัชญาชาว
บ้านในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน ลําดับ 3
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โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมนุ่งซินใส่ผ้าไทยทุกวันพระและวันศุกร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมนุ่งซินใส่ผ้าไทยทุกวัน
พระและวันศุกร์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 61 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาคนและสังคมทีมี
คุณภาพ กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมชุมชนท้องถินด้านศาสนา และปรัชญาชาว
บ้านในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน ลําดับ 9

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 30,000 บาท
งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและรับรองแบบ จํานวน 30,000 บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 5,676,000 บาท
งบลงทุน รวม 5,676,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,676,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างระบบระบายนําภายในหมู่บ้านโนนโพธิและบ้านโนนโพธิทอง จํานวน 600,000 บาท
ก่อสร้างระบบระบายนําภายในหมู่บ้านโนนโพธิหมู่1และบ้านโนนโพธิทอง
หมู2่1วางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. มอ
ก.ชัน 3 จํานวน239 ท่อน บ่อพักรับนําคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับท่อกลม
คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.เข้า-ออกจํานวน 24 แห่ง  และ
คอนกรีตดาดป้องกันการกัดเซาะทีปลายท่อระบายนําสําหรับท่อกลมคสล
.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.1 แถวจํานวน1แห่งตามแบบมาตรฐาน
งานก่อสร้างของท้องถิน ท.2-01 และแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทถ-5-103 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 88 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐานเพือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศ
ไทยในประชาคมอาเซียน กลยุทธ์ที 6.1 การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานและเชือมโยงระบบการขนส่งท้องถินกับส่วนกลาง ลําดับ 5        
    
       

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคลองโลโพ จํานวน 300,000 บาท
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคลองโลโพหมู่16สายที1
ผิวจราจรกว้าง4.00เมตรหนา 0.15เมตร ยาว100.00 เมตรไหล่ทางข้าง
ละ 0.20 เมตร สายที 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 32.00 เมตรไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตรหรือมีพืนทีก่อสร้าง
รวมไม่น้อยกว่า 496.00 ตารางเมตร แบบมาตรฐานงานทางสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินทถ-2-204 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 83ยุทธศาสตร์ที6การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
เพือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศไทย
ในประชาคมอาเซียน กลยุทธ์ที 6.1 การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐานและเชือมโยงระบบการขนส่งท้องถินกับส่วนกลาง ลําดับ 3       
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าแก้ง จํานวน 176,000 บาท
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าแก้งหมู่9-สายที 1 ผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ยาว 8.00  เมตรไหล่ทางข้าง
ละ 0.20 เมตร-สายที 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรหนา 0.10
 เมตร ยาว38.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร สายที 3 ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  ยาว 59.00  เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.20 เมตรหรือมีพืนทีก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 412.00ตารางเมตร
ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถินทถ-2-204
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 83
 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือรองรับการเป็นศูนย์
กลางทางการตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศไทยในประชาคมอา
เซียน กลยุทธ์ที 6.1 การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและเชือม
โยงระบบการขนส่งท้องถินกับส่วนกลาง ลําดับ 3       
        
     
        
        

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้อยพัฒนา จํานวน 300,000 บาท
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้อยพัฒนาหมู่15ผิว
จราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 91.20เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพืนทีก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า 456.00 ตารางเมตรตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินทถ-2-202 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 83 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐานเพือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศ
ไทยในประชาคมอาเซียน กลยุทธ์ที 6.1 การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานและเชือมโยงระบบการขนส่งท้องถินกับส่วนกลาง ลําดับ 2        
     
        

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านป่าสะแกราช จํานวน 300,000 บาท
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านป่าสะแกราชหมู1่2ผิว
จราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 91.20เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือมีพืนทีก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า456.00 ตารางเมตรแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินทถ-2-202ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 82ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือ
รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศไทยใน
ประชาคมอาเซียน กลยุทธ์ที 6.1 การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
และเชือมโยงระบบการขนส่งท้องถินกับส่วนกลาง ลําดับ 2        
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแผ่นดินทอง จํานวน 300,000 บาท
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแผ่นดินทองหมู1่3ผิว
จราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 141.50เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือมีพืนทีก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า 495.25 ตารางเมตรแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินทถ-2-204 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 83 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐานเพือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศ
ไทยในประชาคมอาเซียน กลยุทธ์ที 6.1 การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานและเชือมโยงระบบการขนส่งท้องถินกับส่วนกลาง ลําดับ 2         
        
        

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านราษฎร์ยางชุม จํานวน 300,000 บาท
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านราษฎร์ยางชุมหมู่20ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 124 เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือมีพืนทีก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 496.00 ตารางเมตรตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทถ-2-204 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 82 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐานเพือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศ
ไทยในประชาคมอาเซียน กลยุทธ์ที 6.1 การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานและเชือมโยงระบบการขนส่งท้องถินกับส่วนกลาง ลําดับ 2         

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังกุ่ม จํานวน 200,000 บาท
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังกุ่มหมู่5ผิว
จราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 83.50 เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือมีพืนทีก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า 334.00 ตารางเมตรแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินทถ-2-204ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ
.ศ.2561-2564)  หน้า 83ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
เพือรองรับการเป็นศนย์กลางทางการตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศไทย
ในประชาคมอาเซียน กลยุทธ์ที 6.1 การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐานและเชือมโยงระบบการขนส่งท้องถินกับส่วนกลาง ลําดับ 3         
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังปลาฝา จํานวน 300,000 บาท
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังปลาฝาหมู1่0-สายที 1
 ผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว 57.00  เมตรไหล่
ทางข้างละ 0.20 เมตร-สายที 2 ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  หนา 0.15
 เมตร  ยาว 41.00  เมตรไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร สายที 3 ผิวจราจร
กว้าง  3.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว 54.00  เมตรไหล่ทางข้าง
ละ 0.20 เมตรหรือมีพืนทีก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 497.00 ตารางเมตร
แบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถินทถ-2-204 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 84
 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือรองรับการเป็นศูนย์
กลางทางการตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศไทยในประชาคมอา
เซียน กลยุทธ์ที 6.1 การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและเชือม
โยงระบบการขนส่งท้องถินกับส่วนกลาง ลําดับ 3        
    
        
        
        

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังโพธิทอง จํานวน 300,000 บาท
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังโพธิทองหมู่17ผิว
จราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 164.50เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือมีพืนทีก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า 493.50 ตารางเมตรแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทถ-2-204ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 84 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐานเพือรองรับการเป็นศนย์กลางทางการตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศ
ไทยในประชาคมอาเซียน กลยุทธ์ที 6.1 การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานและเชือมโยงระบบการขนส่งท้องถินกับส่วนกลาง ลําดับ 3        

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองส้มโรง จํานวน 300,000 บาท
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองส้มโรงหมู่18ผิว
จราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 91.20เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือมีพืนทีก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 456.00 ตารางเมตรแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ทถ-2-202 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 84 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
เพือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศไทย
ในประชาคมอาเซียน กลยุทธ์ที 6.1 การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐานและเชือมโยงระบบการขนส่งท้องถินกับส่วนกลาง ลําดับ 3         

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยหวาย จํานวน 300,000 บาท
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยหวายหมู่11ผิว
จราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 124 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือมีพืนทีก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 496.00ตารางเมตรแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ทถ-2-204ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 842ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
เพือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศไทย
ในประชาคมอาเซียน กลยุทธ์ที 6.1 การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐานและเชือมโยงระบบการขนส่งท้องถินกับส่วนกลาง ลําดับ 2         
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหางเรียง จํานวน 300,000 บาท
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหางเรียงหมู8่-ช่วงที 1
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 81.50 เมตร.ไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร-ช่วงที 2 ผิวจราจรกว้าง 3.50
 เมตร.  หนา 0.15 เมตร  ยาว 49.00 เมตรไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20
 เมตรหรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 497.50 ตารางเมตรแบบมาตรฐาน
งานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถินทถ-2-204ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 84 ยุทธศาสตร์ที 6 การ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ
การเชือมโยงสู่ประเทศไทยในประชาคมอาเซียน กลยุทธ์ที 6.1 การส่ง
เสริมและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและเชือมโยงระบบการขนส่งท้องถินกับ
ส่วนกลาง ลําดับ 3        

โครงการก่อสร้างระบบระบายนําภายในหมู่บ้านท่าแกทอง จํานวน 300,000 บาท
-ก่อสร้างระบบระบายนําภายในหมู่บ้านท่าแกทองหมู่22ก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 ม.ลึก 0.50 หนา 0.10 ม
. ยาว 110.50 ม.พร้อมฝารางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.39 ม. ยาว 0.40 ม.หนา 0.12 ม. จํานวน 276 ฝาตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทถ-5-301 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 83 ยุทธศาสตร์ที 6
 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด
และการเชือมโยงสู่ประเทศไทยในประชาคมอาเซียน กลยุทธ์ที 6.1 การส่ง
เสริมและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและเชือมโยงระบบการขนส่งท้องถินกับ
ส่วนกลาง ลําดับ 2       

โครงการก่อสร้างระบบระบายนําภายในหมู่บ้านโนนน้อย จํานวน 300,000 บาท
ก่อสร้างระบบระบายนําภายในหมู่บ้านโนนน้อย)-ก่อสร้างระบบระบายนํา
ภายในหมู่บ้านโนนน้อยหมู4่วางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 ม. มอก.ชัน 3  จํานวน 118 ท่อน บ่อพักรับนําคอนกรีต
เสริมเหล็กสําหรับท่อกลมคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60 ม
.เข้า-ออก จํานวน 12 แห่ง  และคอนกรีตดาดป้องกันการกัดเซาะทีปลาย
ท่อระบายนําสําหรับท่อกลมคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.1แถว
จํานวน 1 แห่งตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างของท้องถิน ท.2-01 และ
แบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทถ-5-103
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 81
 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือรองรับการเป็นศูนย์
กลางทางการตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศไทยในประชาคมอา
เซียน กลยุทธ์ที 6.1 การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและเชือม
โยงระบบการขนส่งท้องถินกับส่วนกลาง ลําดับ 2        
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โครงการก่อสร้างระบบระบายนําภายในหมู่บ้านปากคันฉุู จํานวน 300,000 บาท
ก่อสร้างระบบระบายนําภายในหมู่บ้านปากคันฉูหมู่14วางท่อกลม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. มอก.ชัน 3
  จํานวน 165 ท่อน บ่อพักรับนําคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับท่อกลมคสล
.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40 ม. เข้า-ออก จํานวน 17 แห่ง และคอนกรีต
ดาดป้องกันการกัดเซาะทีปลายท่อระบายนําสําหรับท่อกลมคสล.ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.1 แถวจํานวน 1 แห่งตามแบบมาตรฐาน งานก่อ
สร้างของท้องถิน ท.2-01และแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ทถ-5-103ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 82 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
เพือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศไทย
ในประชาคมอาเซียน กลยุทธ์ที 6.1 การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐานและเชือมโยงระบบการขนส่งท้องถินกับส่วนกลาง ลําดับ 2         
        

โครงการก่อสร้างระบบระบายนําภายในหมู่บ้านป่าไม้แดง จํานวน 300,000 บาท
-ก่อสร้างระบบระบายนําภายในหมู่บ้านป่าไม้แดงหมู่8-ช่วงท1ีผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 81.50 เมตร.ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.20 เมตร-ช่วงที 2 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร. หนา 0.15
 เมตร ยาว 49.00 เมตรไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพืนทีก่อ
สร้างไม่น้อยกวk่497.50 ตารางเมตรแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างของท้อง
ถิน ท.2-01และแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ทถ-5-103  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564
)  หน้า 84 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือรองรับการ
เป็นศนย์กลางทางการตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศไทยในประชาคม
อาเซียน กลยุทธ์ที 6.1 การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและเชือม
โยงระบบการขนส่งท้องถินกับส่วนกลาง ลําดับ 3        
        

โครงการก่อสร้างระบบระบายนําภายในหมู่บ้านไร่ จํานวน 200,000 บาท
-ก่อสร้างระบบระบายนําภายในหมู่บ้านไร่หมู6่ก่อสร้างรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 หนา 0.10 ม
. ยาว 71.20 ม.พร้อมฝารางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.39 ม.ยาว 0.40 ม. หนา 0.12 ม. จํานวน178 ฝา และวางท่อ
กลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30  ม. มอก.ชัน  3
 จํานวน 10 ท่อนแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ทถ-5-301 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564
)  หน้า 88 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือรองรับการ
เป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศไทยในประชาคม
อาเซียน กลยุทธ์ที 6.1 การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและเชือม
โยงระบบการขนส่งท้องถินกับส่วนกลาง ลําดับ 5          

ปรับปรุงห้องนําสํานักงานและภายนอกอาคารสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องนําสํานักงานและภายนอกอาคารสํานัก
งาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 100
 ยุทธศาสตร์ที 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดีมี
ประสิทธิภาพ กลยุทธ์ 8.1 การเพิมประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินตามเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี ลําดับ 19
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือการเกษตรตําบลลุ่ม
ลําชี

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพือการเกษตรตําบลลุ่มลําชี ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 77 ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถด้านการเกษตร กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิม
ผลผลิตทางการเกษตร ข้อ 3 

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอนุรักษ์สัตว์นําบึงโลโพ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์สัตว์นําบึงโลโพ ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 95 ยุทธศาสตร์ที 7 การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและ
ยังยืน กลยุทธ์ 3.3 การอนุรักษ์ฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อม ข้อ 9

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 22,771,575 บาท
งบกลาง รวม 22,771,575 บาท
งบกลาง รวม 22,771,575 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 280,365 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามเกณฑ์ในพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 และฉบับแก้ไขเพิมเติม พ.ศ.2542 และกฎ
กระทรวงทีออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว อัตราร้อยละ 5

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 14,412,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุตําบลลุ่มลําชี ตามประกาศรายชือ
ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบียชีพผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณพ.ศ.2562
 จํานวน 1,826 ราย ดังนี
-ช่วงอายุ 60-69 ปี จํานวน 1,098 ราย (1,098x600x12=7,905,600)
-ช่วงอายุ 70-79 ปี จํานวน 462 ราย (462x700x12=3,880,800)
-ช่วงอายุ 80-89 ปี จํานวน 236 ราย (236x800x12=2,265,600)
-ช่วงอายุ 90 ปีขึนไป จํานวน 30 ราย (30x1,000x12=360,000)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 7,238,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพในตําบลลุ่มลํา
ชี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 จํานวน 754 ราย (754x800x12=7,238,400 บาท)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตําบลลุ่มลําชีประจําปีงบ
ประมาณ พศ.2562 จํานวน 25 ราย (25x500x12=150,000 
บาท) แยกเป็นงบกรมฯจํานวน 4 ราย และงบเทศบาลฯ จํานวน 21 ราย
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สํารองจ่าย จํานวน 150,879 บาท
เพือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในเขตพืนทีตําบลลุ่มลําชีเป็นส่วนรวมเท่านัน เช่น
ในกรณีเกิดอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัยฯลฯ หรือกรณีไม่สามารถคาดการณ์
ได้ล่วงหน้า โดยตังจ่ายตามความจําเป็นและเหมาะสมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2541 (และฉบับแก้ไขเพิมเติม)หมวด 2 ข้อ 19

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที จํานวน 217,552 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนที ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามประกาศคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับพืนทีหรือท้องถิน พ.ศ.2557โดยเงิน
สมทบของเทศบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 322,379 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.)ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจําปีตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0313.4/ว1187 ลงวันที 24 พฤษภาคม 2542 
-งบประมาณรายได้ไม่รวมรายได้พันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศหรือเงินอุด
หนุนจากรัฐบาล จํานวน 35,703,104.18-
100=35,703,004.18 35,703,004.18 -19,584,031=
16,118,973.18
(16,118,973.18x2% = 322,379.46 บาท)
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