
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลชาติตระการ

อําเภอชาติตระการ   จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,700,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 12,854,625 บาท
งบกลาง รวม 12,854,625 บาท

งบกลาง รวม 12,854,625 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 141,690 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างใน
อัตราร้อยละ  5 ของคาจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้กับสํานักงานประกัน
สังคม อัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้าง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,095,200 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สําหรับผู้มีสิทธิได้รับเงินยัง
ชีพฯ ภายในเขตตําบลชาติตระการ

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,621,600 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ สําหรับผู้มีสิทธิได้รับเงินยัง
ชีพฯ ภายในเขตตําบลชาติตระการ     

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสสําหรับผู้มีสิทธิได้รับเงินยังชีพฯ
ภายในเขตตําบลชาติตระการ

เงินสํารองจาย จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายในกรณีจําเป็นเรงดวน เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆ เชน อุทกภัย น้ําป่า
ไหลหลาก วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย ไฟป่าและสาธารณ
ภัยอื่นๆหรือการป้องกันเเละระงับโรคติดตอ ฯลฯ
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 346,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 2 ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี เเละไมให้นํารายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้เเละเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 291,635 บาท

เงินสมทบสวัสดิการชุมชนตําบลชาติตระการ โดยท้องถิ่นจายเงิน
สมทบเข้ากองทุนฯ จํานวนสมาชิกปี 2564 จํานวน 799
 คน X 365 บาท      

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 เเก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2563 เเละประกาศคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพเเหงชาติเรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุน
ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงาน และบริหารจัดการกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน
เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,152,591 บาท

งบบุคลากร รวม 7,284,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,311,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้เเก 
-นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 20,400 บาท x 12 เดือน = 244,800 บาท 
-รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา  ๆ
 ละ 11,220 บาท/คน x 12 เดือน = 269,280 บาท

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําเเหนง
-นายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท x 12
 เดือน  = 21,000 บาท
-รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ เดือน
ละ 880 บาท/คน x 12 เดือน = 21,120 บาท 

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําเเหนง
-นายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท x 12
 เดือน  = 21,000 บาท
-รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ เดือน
ละ 880 บาท/คน x 12 เดือน = 21,120 บาท 

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ เดือนละ 7,200 บาท
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,627,200 บาท

-คาตอบแทนประธานสภา อบต. จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ เดือน
ละ 11,220 บาท x 12 เดือน = 134,640 บาท
-คาตอบแทนรองประธานสภา อบต. จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ เดือน
ละ 9,180 บาทx 12 เดือน = 110,160 บาท
-คาตอบแทนเลขานุการสภา อบต. จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ เดือน
ละ 7,200 บาท x 12 เดือน 
= 86,400 บาท
-คาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จํานวน 15 อัตรา ๆ ละ เดือน
ละ 7,200 บาท/คน x 12 เดือน = 1,296,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,973,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,390,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้เเกพนักงานสวนตําบล
เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล ระดับกลาง อัตราเดือนละ 7,000 บาท/เดือน เป็น
เงิน 84,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําเเหนงของพนักงานสวนตําบล ตําเเหนง
บริหาร ดังนี้ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 7,000
บาท /เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
หัวหน้าสํานักปลัด อัตราเดือนละ 3,500บาท/เดือน เป็น
เงิน  42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,216,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้เเกพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให้เเกพนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 2,498,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 710,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. เชน ผู้ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และ
ประโยชนตอบแทนพิเศษอื่นๆ ของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของอปท.  คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ใน
การเลือกตั้ง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับเเตงตั้ง
ตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ คาป่วยการอปพร. คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น คา
ตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด ฯลฯ เป็นไปตาม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว2158 ลง
วันที่ 20 เมษายน 2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7271 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น และการเบิกคาใช้จาย พ.ศ.2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว6290 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว0803 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว2318 ลง
วันที่ 21 เมษายน 2564

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้เเกพ
นักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือได้รับคําสั่งของ อปท.
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คาเชาบ้าน จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้เเกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้
ตามที่ระเบียบกําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล และลูกจ้างประจํา ตลอดจนบุตรผู้บริหารท้องถิ่นตาม
ระเบียบที่กําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 875,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ เชน เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คา
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คา
ระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาสื่อประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน   โรงมหรสพ ป้ายประชาสัมพันธ
หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้างเหมาบริการบุคคล  ฯลฯ
 คาติดตั้งไฟฟ้า (1)คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการ
เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหม้อ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2) คาจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติมคาธรรมเนียม รวมถึง
การปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขต
ไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

-คารับรอง เพื่อจายเป็นคารับรอง คาอาหาร, คาเครื่องดื่ม, คาของ
ขวัญ,  คาพิมพเอกสาร, คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรองรวม
ทั้งคาบริการด้วย และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายที่เกี่ยวเนื่อง
กับการรับรอง ในการต้อนรับบุคคล  คณะบุคคลที่มา นิเทศ
งาน ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชม  หรือ ทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งรวมต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคล พิธีเปิด
อาคารตาง ๆ จํานวน  10,000  บาท  (ให้ตั้งงบประมาณได้ไมเกิน
ปีละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวม
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจายขาดเงินสะสม
และเงินที่มีผู้อุทิศให้)     
ตามเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548                                       
-คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ  เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรอง คาอาหาร เครื่อง
ดื่มตางๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่นๆ  ซึ่งจํา
เป็นต้องจายในการประชุม  ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้ารวมการประชุม
อื่นๆ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารวมประชุม ฯ ในการประชุม
สภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการฝ่ายตาง ๆ
 ที่ได้รับการแตงตั้งตามระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การ จํานวน 20,000 บาท 
-คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการ
จัดงานพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีตางๆ จํานวน 20,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถื่นหรือผู้บริหารท้อง
ถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด เชน คา
สาธารณูปโภค คาจัดทําป้ายประกาศ คาใช้จายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 90,000 บาท

สําหรับเป็น คาเบี้ยงเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการ การอบรมสัมนา การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการของนายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกกองคการบริหาร
สวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล
เเละผู้ที่ได้รับมอบหมายฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เเก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน การฝึกอบรมและสัมมนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
เเละการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ข้าราชการประจําและพนักงาน
จ้าง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส ของผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ข้าราชการประจําและพนักงานจ้าง
เชน คาวิทยากร คาสิ่งพิมพ คาอาหาร คาอาหารวางเเละเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 91
 ลําดับที่ 11
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โครงการอบรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและศึกษาดูงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําและศึกษาดูงานเชน คาวิทยากร คาสิ่งพิมพ คาที่พักคา
อาหาร/คาอาหารวางเเละเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 1

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่ดิน
เชน คาวิทยากร คาสิ่งพิมพ คาอาหาร คาอาหารวางเเละเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 610,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม เก้าอี้พลาสติก น้ํา
หมึกปริ้นท น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปลั๊กไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํายาล้างห้องน้ํา สบู ผงซักฟอก น้ํายาขัดพื้น มอบ
ถูพื้น ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาไม้
ตางๆ ค้อน คีม จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย สวาน ทินเนอร กระเบื้อง สัง
กะสี อิฐ หรือซีเมนตบล็อก ทราย ตะปู แปรงทาสี ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคายางนอก ยางใน หัวเทียน เเบตเตอรี่ หลอดไฟฟ้า
สองหน้า สายพาน ฯลฯ อันเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้กับรถยนต หรือ
จักรยานยนต เเละครุภัณฑที่อยูในความรับผิดชอบของ อปท.

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนต รถดับ
เพลิงฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุจัดซื้อการ
เกษตร เชน จอม เสียม พลั่ว ปุ๋ย  ยาฆาเเมลง เมล็ดพันธุ พันธุ
พืช ไม้ดอก ไม้ประดับดินปลูกพืช ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล สีพูกัน ผ้าสําหรับเขียนข้อ
ความโฆษณาประชาสัมพันธ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระดาษตอเนื่อง แผนดิสก เมน
บอรด เม้าส handy drive ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุที่ไมเข้าลักษณะประเภทใดประเภท
หนึ่ง เชน สารส้ม ปูนขาว ตะเเกรงกันสวะ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 303,400 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับอาคารที่ทําการ และอื่นๆ ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของ อปท.
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับอาคารที่ทําการ และอื่นๆที่อยูใน
ความรับผิดชอบของอปท.

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท โทรสาร ประจําที่ทําการ อปท.
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย สําหรับสงไปรษณียและพัสดุภัณฑ
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการทางด้ายนการโทรคมนาคม และการใช้
ระบบ Internet ฯลฯ

งบลงทุน รวม 349,231 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 349,231 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 349,231 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงที่ดินเเละสิ่งกอสร้างเชน การปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า ปรับปรุงแหลงน้ําสาธารณะ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมกิจกรรมงานพิธีและงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนโครงการสงเสริมกิจกรรมงานพิธีและงาน
รัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ให้แกที่ทําการปกครอง
อําเภอชาติตระการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่  85 ลําดับที่ 5
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,579,720 บาท
งบบุคลากร รวม 1,884,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,884,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,486,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้เเกพนักงานสวนตําบล
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําเเหนงให้เเกผู้อํานวยการกองคลัง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 307,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้เเกพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้เเกพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 695,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 227,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. เชน คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตง
ตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐผู้ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และประโยชนตอบแทน
พิเศษอื่นๆของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของอปท
.ฯลฯ เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้่องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง

คาเชาบ้าน จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
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ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คารับวารสาร สิ่งตีพิมพ
-คาธรรมเนียมตางๆ
-คาจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการ การอบรมสัมนา การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล และผู้ที่รับ
มอบหมาย

คาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน การฝึกอบรมและสัมนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
เเละการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลชาติตระการ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลชาติตระการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
เเก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 88
 ลําดับที่ 6
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โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้า
ใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 ประจําปีงบประมาณ 2565
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
เเก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 6
 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องเขียน แบบพิมพ ลวดเย็บกระดาษ น้ําหมึก
ปริ้นท ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล สีพูกัน ผ้าสําหรับเขียนข้อ
ความโฆษณาประชาสัมพันธ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเมนบอรด เม้าส กระดาษตอเนื่อง แผน
ดิสก handy drive ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 18,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการทางด้านโทรคมนาคม และการใช้
ระบบ Internet ฯลฯ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 263,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. เชน คาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป ฯลฯ
    

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควันฝุ่น P.M. 2.5 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันไฟป่าและ
หมอกควันฝุ่น P.M. 2.5) โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย คา
วัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น    
พ.ศ.2557 เเก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 58 ลําดับที่ 4 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลชาติตระการ

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลชาติ
ตระการ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหารวาง และเครื่องดื่ม ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 เเก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
กฎหมายจราจร โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เเก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้าที่ 55 ลําดับที่ 2

โครงการรณรงคป้องกันอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม  โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่  55
 ลําดับที่ 3

โครงการรณรงคป้องกันอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่  55
 ลําดับที่ 3
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งบเงินอุดหนุน รวม 23,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 23,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการบริหารศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ระดับอําเภอชาติตระการ ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 - 2565

จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนโครงการบริหารศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ระดับอําเภอ
ชาติตระการ ประจําปีงบประมาณ 2564 - 2565 ให้เเกองคการ
บริหารสวนตําบลบอภาค เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
วมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ
. 2559 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 819,280 บาท

งบบุคลากร รวม 664,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 664,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 617,280 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําเเหนงให้เเกผู้อํานวยการกองการศึกษา
งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
เเก พนักงานสวนตําบลพนัก งานจ้าง

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาถายเอกสาร เข้าเลมหนังสือ ซักฟอก คาโฆษณา
และเผยเเพรคาจ้างเหมาบริการ คาธรรมเนียมตางๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เเละนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยงเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการ การอบรมสัมนา การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล และผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย

คาลงทะเบียน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม และสัมมนา ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาเเละซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา เครื่องเขียน แบบพิมพ ลวด
เย็บกระดาษ น้ําหมึกปริ้นท ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองเชน คาเมนบอรด เม้าส กระดาษตอเนื่อง แผน
ดิสก handy drive อุปกรณบันทึกข้อมูล  ฯลฯ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,649,424 บาท
งบบุคลากร รวม 1,384,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,384,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 698,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้เเกครูผู้ดูเเลเด็ก
เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 517,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้เเกพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้เเกพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 1,845,904 บาท

ค่าตอบแทน รวม 4,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
เเก อปท. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้เเกครู
ผู้ดูเเลเด็ก

ค่าใช้สอย รวม 995,250 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ คาจ้างเหมาบริการบุ่คคล คาจ้าง
เหมาบริการบุคคล คาจ้างเหมาบริการรถรับสงเด็กปฐมวัย ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการ การอบรม
สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ของครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ที่
ได้รับมอบหมาย เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2555แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม และสัมมนา ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการกิจกรรมวันเด็กเเหงชาติ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกิจกรรมวันเด็ก       
 แหงชาติ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายไว
นิล คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น     
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 77 ลําดับที่ 2
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โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครอง เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายไว
นิล คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30มิถุนายน  2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 81 ลําดับที่ 17
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 450,250 บาท

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา เพื่อจาย
เป็นเงินสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 
-คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          
เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กปฐมวัย   
(คนละ 430 บาท/ปี) เป็นเงิน 15,050 บาท         
-คาเครื่องแบบนักเรียน          
เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย   (คน
ละ300 บาท/ปี) เป็นเงิน 10,500 บาท         
-คาจัดการเรียนการสอน          
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่อง
เลนพัฒนาการเด็ก (คนละ1,700 บาท/ปี) เป็นเงิน 102,000 บาท
-คาหนังสือเรียน          
เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (คนละ 200
 บาท/ปี) เป็นเงิน 7,000บาท
-คาอุปกรณการเรียน          
เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย(คนละ 200
 บาท/ปี) เป็นเงิน 7,000บาท
-คาอาหารกลางวัน           
เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด จํานวน 2 แหง  จํานวน 60 คน อัตราคนละ 21
บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 308,700 บาท          
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3274 ลงวันที1่9 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 
หน้าที่ 78 ลําดับที่ 4

วันที่พิมพ : 19/4/2565  11:27:22 หน้า : 23/36



โครงการสายใยรักจากเเมสูลูก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสายใยรักจากแมสู
ลูก เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาป้ายไวนิล คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นพ.ศ.2557    
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 81 ลําดับที่ 15

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 794,654 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องเขียน แบบพิมพ ลวดเย็บกระดาษ น้ําหมึก
ปริ้นท น้ําดื่ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟฟ้า สวิทซ
ไฟฟ้า บัลลาต หลอดไฟ ฟิวส ฯลฯ 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 739,654 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม) ดังนี้
1. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตําบลชาติตระการ จํานวน 4
 โรงเรียน
จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 326 คน
เป็นเงิน 624,681.20 บาท
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลชาติ
ตระการ
จํานวน 2 แหง จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 60 คน เป็นเงิน 114,972 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 -2565 
หน้าที่ 77 ลําดับที่ 1

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน คาเม้าส อุปกรณบันทึก
ข้อมูล กระดาษตอเนื่อง แผนดิสก handy drive ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 52,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความรับ
ผิดชอบของ อปท.

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการทางด้านการโทรคมนาคม และการใช้
ระบบ Internet

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาเเละปรับปรุงที่ดินเเละสิ่งกอสร้างของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท. 
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,369,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,369,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 1,369,200 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน     
เพื่อจายเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แกนักเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 4 โรงเรียน ตั้งแตอนุบาล - ป.6
 จํานวน 326 คน ในอัตราคนละ 21 บาท  จํานวน 200 วัน  ดังนี้
1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาเปอะ
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านชาติตระการ
3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านปากรอง
4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาจาน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามหนังสือโรงเรียนบ้านนาเปอะ ที่ ศธ 04013.051/95
 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามหนังสือโรงเรียนบ้านชาติตระการ ที่ ศธ
 04013.154/92 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามหนังสือโรงเรียนบ้านปากรอง ที่ ศธ 04013.081/98
 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามหนังสือโรงเรียนบ้านนาจาน ที่ ศธ 04013.048/91
 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่  83   
 ลําดับที่ 25

วันที่พิมพ : 19/4/2565  11:27:22 หน้า : 26/36



แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,050,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการขยะ
ชุมชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย คาวัสดุ อุปกรณ 
คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น    
พ.ศ.2557 เเก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565                 
หน้าที่ 61 ลําดับที่ 4

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ป้าย คาวัสดุอุปกรณ 
คาวัคซีน พร้อมวัสดุอุปกรณในการฉีดคา 
สํารวจจํานวนสุนัขและแมว  ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 เมษายน 2563  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4
  หน้าที่  4  ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 205,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก,ทรายอะเบท
 ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 780,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 780,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเฝ้าระวัง และยับยั้งการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID – 19)  โดยการจัดตั้งศูนยแยกกักตัวใน
ชุมชน (Community  isolation) ผู้ป่วย covid – 19

จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอชาติ
ตระการเป็นคาใช้จายสําหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและยับยั้ง
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID–19) โดย
การจัดตั้งศูนยแยกกักตัวในชุมชน Community isolation) ผู้
ป่วย COVID 19
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท

เพื่ออุดหนุนองคกรประชาชน ในการดําเนินโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้เเกคณะกรรมการหมูบ้าน จํานวน 9 หมูบ้าน 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หน้าที่ 60
 ลําดับที่ 3

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,894,360 บาท

งบบุคลากร รวม 1,176,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,176,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 607,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้เเกพนักงานสวนตําบล
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําเเหนงให้เเกผู้อํานวยการกองชาง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 455,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้เเกพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้เเกพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 718,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 177,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของ
พนักงานสวนตําบล คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
เเตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐตามหลักเกณฑที่กําหนด คาควบคุมงานกอสร้าง ฯลฯ  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
พนักงานสวนตําบลลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ เชน คาจ้างเหมาบริการ คา
ธรรมเนียมตางๆ คาตรวจวัดคุณภาพน้ํา ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ และนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ และนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการ การอบรม
สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ของพนักงานสวน
ตําบล และผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาลงทะเบียน ในการฝึกอบรม และสัมมนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 345,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง  เชน กระดาษ  เครื่องเขียน แบบพิมพ ลวดเย็บ
กระดาษ น้ําหมึกปริ้นเตอร ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ เชน สายไฟฟ้า สวิทซ
ไฟฟ้า  บัลลาต หลอดไฟ ฟิวส ฯลฯ      

วัสดุกอสร้าง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอ
สร้าง  เชน อิฐ หิน ปูน ทราย ค้อน พลั่ว ตะปู สี แปรง
ทาสี ลูกรัง หินคลุก ยางมะตอย ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง เชน  เม้าส เมนบอรด กระดาษตอเหนื่อง แผน
ดิสก handy drive  ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุที่ไมเข้าลักษณะประเภทใดประเภท
หนึ่ง เชน สารส้ม ปูนขาว ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 16,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม เชน บริการทาง
ด้านการโทรคมนาคม และการใช้ระบบ Internet  ฯลฯ

งานไฟฟ้าและประปา รวม 30,000 บาท
งบลงทุน รวม 30,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คาK) (คากอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)

จํานวน 30,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 75,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คา
ป้าย คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
จัดสถานที่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 69 ลําดับที่ 9
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โครงการสงเสริมสนับสนุนสินค้า OTOP จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ  โครงการสงเสริม
สนับสนุนสินค้า OTOP  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย  คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดสถาน
ที่ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 เเก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างอาชีพ สร้างราย
ได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาป้าย คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาจัดสถานที่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 62 ลําดับที่ 4  
 

โครงการอบรมเยาวชนสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเยาวชนสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คา
ป้าย คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร/อาหารวาง ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อย
โอกาส

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
สิทธิคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาป้าย คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาจัดสถานที่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 65  ลําดับที่ 3

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 177,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาชาติตระการต้านยาเสพติด จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเข้ารวมโครงการแขงขันกีฬาชาติ
ตระการต้านยาเสพติด ให้กับ เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขต
ตําบลชาติตระการ เชน เงินรางวัล คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา คาตกแตง
สถานที่ คาวัสดุอื่นๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 78 ลําดับที่ 5
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โครงการสงตัวนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาประเพณีชาติตระการ
สัมพันธต้านยาเสพติด

จํานวน 80,000 บาท

พื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงตัวนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬา
ประเพณีชาติตระการสัมพันธต้านยาเสพติด เชน เงินรางวัล คา
เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุอื่นๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 78 ลําดับที่ 6

งบเงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดระดับอําเภอ จํานวน 27,000 บาท

โครงการจัดการแขงขันกีฬาประเพณี "ชาติตระการสัมพันธ ต้าน
ภัยยาเสพติด" 
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดการแขงขันกีฬาประเพณีชาติ
ตระการสัมพันธ ต้านภัยยาเสพติด  ให้เเกที่ทําการปกครองอําเภอ
ชาติตระการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศง 2559 และตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หน้าที่ 79 ลําดับที่ 10
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีหลอเทียนเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีหลอ
เทียนเข้าพรรษา เชน  คาแผนเทียน คากระถาง คาอุปกรณที่จํา
เป็นในโครงการฯ  คาป้ายไวนิล ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 84 ลําดับที่ 3

โครงการสงเสริมนาฎศิลป์และดนตรีพื้นบ้าน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมนาฎศิลป์และ
ดนตรีพื้นบ้าน เชน  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย
ไวนิล คาอุปกรณที่จําเป็นในโครงการฯ  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 86
 ลําดับที่ 8

โครงการอนุรักษประเพณีรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษประเพณีรด
น้ําขอพรผู้สูงอายุ เชน  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายไวนิล คาจ้างเหมาเครื่องเสียง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การ     จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 84
 ลําดับที่ 1
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 25,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเยาวชนอาสาสมัครรักษสิ่งเเวดล้อมตําบลชาติตระการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเยาวชนอาสาสมัคร
รักษสิ่งแวดล้อมตําบลชาติตระการ โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาป้าย คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดสถานที่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 76 ลําดับ
ที่ 4

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เชน คาป้ายไวนิล คาวัสดุที่
จําเป็นในโครงการฯ ฯลฯ เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1470
 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
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