
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลสิงห

อําเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,660,841 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,013,280 บาท
งบกลาง รวม 9,013,280 บาท

งบกลาง รวม 9,013,280 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท

    เพื่อจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
    -ในสวนของพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
สิงห จํานวน 98,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
    -ในสวนของพนักงานจางของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 22,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานัก
งานปลัด)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
-ในสวนของพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล
สิงห จํานวน 10,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว4172  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การ
ตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,546,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60
 ปี บริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯ และไดขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยีงชีพไวแลวจํานวน 830 คน ดังนี้
    -อายุ 60-69 ปี จํานวน 493 คน เป็นเงิน 3,549,600 บาท
    -อายุ 70-79 ปี จํานวน 225 คน เป็นเงิน 1,890,000 บาท
    -อายุ 80-89 ปี จํานวน 99 คน เป็นเงิน 950,400 บาท
    -อายุ 90 ปีขึ้นไป จํานวน 13 คน เป็นเงิน 156,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลัักเกณฑการ
จายเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกตรองทองถิ่น วาดวยการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกตรองทองถิ่น ที่ มท
 0891.3/ว118 ลงวันที1่5 มกราคมพ.ศ.2556 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางปฏิบับติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผูศูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 70 ขอ 1
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักงานปลัด)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,624,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกผูพิการที่มีสิทธิ
ตามระเบียบที่กําหนดและไดแสดงความจํานงโดยขอขึ้น
ทะเบียน เพื่อขอรับเบี้ยความพิการไวแลว ดังนี้
     - เด็กอายุต่ํากวา 18 ปี  จํานวน 13 คน คนละ 1,000
 บาท     เป็นเงิน  156,000  บาท
     - ผูพิการอายุตั้งแต 18 ปีขึ้นไป จํานวน 153 คน คนละ 800
 บาท     เป็นเงิน  1,468,800
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทอง
ถื่น พ.ศ.2553
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0891.3
/ว3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจายเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 70 ขอ 2
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักงานปลัด)
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหใหแกผูติดเชื้อเอดสที่แพทยไดรับรอง
และทําการวินิจฉัยแลวและมีความเป็นอยูยากจน หรือถูกทอด
ทิ้ง หรือขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได คนละ 500 บาท ตอเดือน จํานวน 18 คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 2989ลงวันที0่31  พฤษภาคม  2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
 0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5  กรกฎาคม   2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 70 ขอ 3
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักงานปลัด)

เงินสํารองจาย จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายในกรณีไมสามารถคาดการณไดลวงหนา กรณีเรงดวนฉุก
เฉิน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2543 ขอ 16 โดยงบประมาณรายจาย จะกําหนดใหมีเงิน
สํารองเพื่อกรณีจําเป็นไดตามความเหมาะสม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4
/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การชวยเหลือประชาชน
กรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการใช
จายงบประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.2/ว76 ลงวันที่  13 มกราคม 2558 เรื่อง การ
เตรียมการป้องกันและแกไขปัญหาภัยหนาว
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2550 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตาม พ.ร
.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
- เป็นไปตามหนังสือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
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สุด ที่ มท 0810.4/ว1064 ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2560
 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแกไขปัญหาป้องกันอุทกภัย น้ํา
ทวมฉับพลันน้ําป่าไหลหลาก และดินถลม พ.ศ.2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.7/ว 6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว2177 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1632 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4182 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 305 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 588 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ.2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1273 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.3/ว 6884 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 353,480 บาท
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พื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามกฏหมาย
กําหนด อัตราสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่นของอคการบริหารสวนตําบล ในอัตรารอยละ 2 ของงบ
ประมาณรายรับ ตามงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่นพ.ศ.2500
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซอมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่นประจําปี พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว30 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสิงห จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสิงห
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1514 ลงวันที่ 26
 กรกฎาคม 2554
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.3/1202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส และการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข
และรายการายจายที่เป็นขอผูกพันธ (การสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 69
  ขอ  2  
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสิงห จํานวน 100,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสิงห
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

รายจายการจัดการจราจร จํานวน 1,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน,สัญญาณไฟ
จราจร,สามเหลี่ยมหยุดตรวจ,ป้ายจราจร,กระจกโคง
จราจร,กระบองไฟจราจร,กรวยจราจร,แผงกั้นจราจร,แผง
พลาสติกใสน้ํา,เสาลมลุกจราจร,เสื้อจราจร,ยางชลอความเร็ว
รถ เป็นตน
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจายและเบิก
จายเกี่ยวกับการจัดการจราจร
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0313.4
/ว3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 เรื่อง การตั้งงบประมาณและ
เบิกจายเงินคาใชจายในการจัดการจราจร
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,140,400 บาท

งบบุคลากร รวม 7,037,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,167,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 428,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหผูบริหาร ดังนี้
-นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ  20,400  บาท รวม
เป็นเงิน  204,000 บาท
-รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2  ตําแหนงๆ
ละ 11,220 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  224,400  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 13/8/2564  10:45:05 หนา : 6/73



คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 35,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ดังนี้ 
- นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 1,750 บาท รวมเป็น
เงิน 17,500 บาท 
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 ตําแหนง ๆ
ละ 880 บาท รวมเป็นเงิน 17,600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,100 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 35,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ ดังนี้ 
- นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 1,750 บาท  รวมเป็น
เงิน 17,500 บาท 
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 ตําแหนง ๆ
ละ 880 บาท รวมเป็นเงิน 17,600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,100 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายก เดือนละ 7,200 บาท 
เป็นเงินรวม ทั้งสิ้น 72,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 596,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ดัง
นี้
- ประธานสภา เดือนละ 11,220 บาท เป็นเงิน 78,540 บาท 
- รองประธานสภาเดือนละ 9,180 บาท เป็นเงิน 64,260 บาท 
- สภาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 8 คน เดือน
ละ 7,200 บาท เป็นเงิน 403,200 บาท 
- เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 7,200
 บาท เป็นเงิน 50,400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 596,400 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,870,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,095,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแก
พนักงานสวนตําบลสิงห จํานวน 8 อัตรา ดังนี้
1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 49,830
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 597,960 บาท 
2. หัวหนาสํานักปลัด เดือนละ 37,410 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 448,920 บาท 
3. นักพัฒนาชุมชน เดือนละ 34,110 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 409,320 บาท 
4. นักวิชาการศึกษา เดือนละ 32,450 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 389,400 บาท 
5. นักทรัพยากรบุคคล เดือนละ 15,060 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 180,720 บาท 
6. นักวิเคราะหนโยบายและแผน เดือนละ 31,340
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 376,080 บาท
7. เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนละ 29,340
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 352,080 บาท
8. เจาพนักงานธุรการ เดือนละ 28,430 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 341,1600 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,095,640 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 87,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบลสิงห
- เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตําแหนงปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 84,000 บาท 
- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ใหแกเจาพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เดือนละ 250 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงินทั้ง
สิ้น 84,000 บาท 
- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกหัวหนาสํานักปลัด เดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 126,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 252,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางประจําใหแกลูกจางประจํา ตําแหนง
- ภารโรง จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 21,010 บาท  จํานวน 12
 เดือน 
รวมเป็นเงิน 252,120 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆของลูกจางประจํา
- เงินคาตอบแทนพิเศษใหแกขาราชการและลูกจางประจํา ผูไดรับ
เงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูงของอันดับในอัตรารอยละ 2,4
 และ6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบ
แทนพิเศษของขาราชการ และลูกจางประจํา ผูไดรับเงินเดือนหรือ
คาจางถึงขั้นสูงหนือใกลเคียงขั้นสูงของระดับหรือตําแหนง พ.ศ
.2550 ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0809.3
/ว155 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550 ฯลฯ
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,145,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ดังนี้
1. ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน เดือนละ 21,170
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 254,040 บาท 
2. ผูชวยสัตวแพทย เดือนละ 17,530 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 210,360 บาท
3. ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน เดือนละ 11,960
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 143,520 บาท
4. พนักงานขับรถยนต 3 อัตรา เดือนละ 34,970 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 440,640 บาท 
5. ผูชวยเจาพนักงานประปา 2 อัตรา เดือนละ 29,810
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 357,720 บาท 
6.พนักงานผลิตน้ําประปา เดือนละ 10,690 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 128,280 บาท 
7. พนักงานสูบน้ํา เดือนละ 14,160 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 169,920 บาท
8. ชางเครื่องสูบน้ํา เดือนละ 9,780 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 117,360 บาท 
9. พนักงานประจํารถขยะและขนขยะ เดือนละ 9,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
10.คนงาน จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท
รามเป็นเงินทั้งสิ้น 2,145,84 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 147,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง ดังนี้
1. ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน เดือนละ 1,325
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 15,900 บาท
2. พนักงานขับรถยนต จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 2,000
 บาท  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท
3. พนักงานผลิตน้ําประปา เดือนละ 2,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท 
4. ชางเครื่องสูบน้ํา เดือนละ 2,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 24,000 บาท
5. พนักงานประจํารถขยะฯ เดือนละ 1,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท 
6. คนงาน จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 147,900 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 

งบดําเนินงาน รวม 2,002,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 290,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 220,000 บาท

1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกขา
ราชการ พนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล
สิงห จํานวน 60,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันเป็นลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และอ.อบต.,ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธี
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันเป็น
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนทอง
ถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2558
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2.คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง จํานวน 40,000 บาท 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว85
 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
3.คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการใหแกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 20,000  บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2 /ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  120,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
4.คาตอบแทนใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0819.2/ว2319 ลงวันที่ 21 เมษายน  2564 เรื่อง แนว
ทางการจัดทํางบประประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 เพื่อเป็นคาใชจายใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ คา
อาหารทําการนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง และลูกจาง ซึ่งปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลา
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตองแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ของสํานักปลัด
ซึ่งมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862
 ลงวันที่ 12  ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล ซึ่งมีสิทธเบิกไดตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ.2523 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2554 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,042,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 
-เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน หรือสิ่งพิมพตางๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกรกะทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชสอยในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชสอยและสาธารณูปโภค

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากทีมท.0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
คาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงิน
รายได (สํานักงานปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
เยี่ยมชมตรวจงานหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับองคการบริหารสวน
ตําบล และคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยว
ของ 
- เป็นไปตามหลังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.4/ว2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิก
จายเงินคารับรองหรือคาเบี้ยเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการฝึกอบรม,คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ เชน คาลง
ทะเบียนในการสงพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง คณะผูบริหาร
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือผูที่ไดรับอนุมัติจาก
องคการบริหารสวนตําบล เขารับการสัมมนา และคาใชจายตางๆ
ตามที่กฏหมายกําหนด ฯลฯ 
- เป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใขจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติม พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3 และ พ.ศ.2561 ฉบับที่ 4)
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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โครงการจัดงานราชพิธี ,รัฐพิธี และวันสําคัญของชาติ จํานวน 25,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานวันปิยมหาราช 23
 ตุลาคม เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และงานสําคัญอื่นๆ เชน คาจัดสถาน
ที่       คาเครื่องขยายเสียง เต๊นท เวที คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม , คาพวงมาลา, คาของขวัญของรางวัลอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 85 ขอ 2 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

โครงการจัดประชุมประชาคมหมูบาน / จัดทําแผนพัฒนา 5 ปี จํานวน 12,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดประชุมประชาคมหมู
บาน ประชาคมตําบล ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และการจัด
ประชาคมอื่นๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 87
 ขอ 6
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทพระเจาอยูหัว,สมเด็จพระ
นางเจาฯพระบรมราชินี

จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อเป็นคาใชจายโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจาอยูหัว,สมเด็จพระนางเจาบรมราชินี, เฉลิมพระชนมพรรษา
ราชินีในพระบาทสําเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลที่ 9 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงชันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 85 ขอ 3 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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โครงการเชาพื้นที่บนอินเตอรเน็ต และจัดทําเวปไซด อบต.สิงห จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่อินเตอรเน็ตขององคการบริหารสวน
ตําบล ระยะเวลา1ปี
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท.0808.2
/ว7120 ลงงัยที่ 9 ธํนวาคม พ.ศ.2559 เรือง หลักเกณฑการเบิก
จายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565) หนา 87 ขอ 8  
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

โครงการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท

คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น
จํานวน
200,000
บาท
          
เพื่อใชจายในการเลือกตั้ง (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ตําแหนงที่วางและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งใหมีการเลือก
ตั้งใหม) สําหรับอัตราคาใชจายเป็นไปตามที่คณะกรรมการเลือก
ตั้ง ( กกต.) กําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 26และ
ขอ 27 ตามหนังสือที่ มท.0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30  มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดการทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี  พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี(2561-
2565) หนา 87  ขอ 9 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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โครงการปกป้องสถาบันของชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการปกป้องสถาบันของชาติ เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย เชน จัดซุมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมเทิด
พระเกียรติ จัดซื้อธงสัญญาลักษณ การรับเสด็จตางๆ และ อื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 85 ขอ 1
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

โครงการอบรม สงเสริมพัฒนา ศักยภาพ พนักงาน อบต.สิงห จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมศักยภาพพนักงาน อบต.
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ
.ศ.2565) หนา 86 ขอ 2 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

โครงการอบรมพัฒนาศักยาภาพผูบริหาร , สมาชิก ,พนักงาน อบต
.สิงห

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูนํา
ชุมชน สมาชิกสภา,พนักงาน 
อบต.สิงห
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ
.ศ.2565)หนา 86 ขอ 1 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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โครงการอบรมใหความรูดานสิทธิ และหนาที่ประชาชน กฏหมายที่
ควรรู และปกครองแบบประชาธิปไตย

จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมใหความรูดานสิทธิและ
หนาที่ กฏหมายที่ควรรู และการปกครองแบบประชาธิปไตย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ
.ศ.2565) หนา 87 ขอ 5 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

โครงการอมรมใหความรูตาม พรบ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ
.ศ.2540

จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมใหความรูตาม พรบ
.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ
.ศ.2565) หนา 79 ขอ 1 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุง
รักษา ทรัพยสิน ครุภัณฑ เชน รถยนต คอมพิวเตอร เครื่องปรับ
อากาศและอื่นๆเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเป็นการ
จางเหมาทั้งคาสิ่งกอสรางและคาแรงงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท.0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีในลักษณธคาใชสอย และคาสาธาณูปโภค
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก แบบพิมพ ตรา
ยาง ป้ายชื่อ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ฯลฯ คาวัสดุ
สําหรับใชในงานราชพิธี เชน ธงชาติ เสาธงชาติ พระบรมฉายา
ลักษณ พระบรมรูปจําลอง ฯลฯ
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นดวน
มากที่มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกรายจายตามงบประมาณ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงาน
ปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้าตางๆ เชน ฟิวส เทปพัน
สายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า และอื่นๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนมาก
ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย ตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่ัอง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณธตามหลักการจําแนก
รายจายตามงบประมาณ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใชตางๆเชน ไมกวาด ผาปูโต๊ะ ถวย
ชาม ชอนสอม แกวน้ํา และอื่นๆฯลฯ 
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนมาก
ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย ตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณธตามหลักการจําแนก
รายจายตามงบประมาณ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ทอน้ํา อุปกรณประปา อาง
น้ํา ขอตอและอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนมาก
ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย ตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณธตามหลักการจําแนก
รายจายตามงบประมาณ 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน ไขควง และอุปกรณ
อะไหลยานพาหนะตางๆ และอื่นๆฯลฯ
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนมาก
ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย ตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณธตามหลักการจําแนก
รายจายตามงบประมาณ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนต
สวนกลางและรถจักรยานยนตขององคการบริหารสวนตําบล รถ
ของหนวยงานราชการที่องคการบริหารสวนตําบลขอสนับสนุน
และเครื่องมืออุปกรณขององคการบริหารสวนตําบล เชน เครื่อง
ตัดหญา ฯลฯ ที่ใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการขององคการบริหาร
สวนตําบล เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล น้ํามันเครื่อง จาร
บี ฯลฯ 
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนมาก
ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย ตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณธตามหลักการจําแนก
รายจายตามงบประมาณ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิวเจอรบอรด สี วารสาร ฯลฯ
   -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนมาก
ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย ตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณธตามหลักการจําแนก
รายจายตามงบประมาณ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี แผนดิสก แผน
โปรแกรม หมึกคอมพิวเตอร และอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร
   -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนมาก
ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย ตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณธตามหลักการจําแนก
รายจายตามงบประมาณ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบล
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา ขององคการบริหารสวนตําบล
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพย ขององคการบริหารสวนตําบล
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 25,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสาร แบบ 2 ประตู จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู
  -มีมือจับชนิดบิด
  -มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
  -คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ พ.ศ
. 2563
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด  800 VA จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  ขนาด 800   va   2  ตัว
 -มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา  800 VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15  นาที
ตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมิถุนายน 2563
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เคื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

 เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED 
สี จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน มีดังนี้
     -เป็ยอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer ,Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
     -มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
     -มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm)
     -มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm)
        -มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
        -สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และสี) ได
        -มีความละเอียดในการแสกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200 x 1,200 dpi
       -สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
       -สามรถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
       -สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
       -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
        -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,s,n) ได
        -มีถาดใสกระดาษไมนอยกวา 150 แผน
        -สามารถใชไดกับ A4,Leter,Legal และ Custom
      -เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอไทรโยค

จํานวน 45,000 บาท

อุดหนุนใหแกศูนยชวยเหลือประชาชน  จํารวน  45,000  บาท
 เพื่ออุดหนุนใหแกศูนยชวยเหลือประชาชนในเขตอําเภอไทรโยค 
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5836
  ลงวันที่   11 ตุลาคม 2560 
 -ประกาศการจัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนในเขตอําเภอไทรโยค
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 92
 ลําดับที่ 1

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาในการสํารวจและประเมินความพึงพอใจของการรับ
บริการ

จํานวน 30,000 บาท

   คาจางที่ปรึกษาในการสํารวจและประเมินความพึงพอใจของ
การรับบริการ         
   จํานวน  30,000  บาท
   เพื่อจางที่ปรึกษาในการสํารวจและประเมินความพึงพอใจของ
การรับบริการ
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 87
 ขอ 7
   ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,555,620 บาท
งบบุคลากร รวม 2,364,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,364,120 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,357,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  ดังนี้
1. ผูอํานวยการกองคลัง ระดับตน เดือนละ 33,560
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 402,720 บาท 
2. หัวหนาฝ่ายการเงินและบัญชี  เดือนละ 29,110
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 349,320 บาท 
3. เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน  เดือนละ 28,430
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 341,160 บาท 
4. เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เดือนละ 22,050 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 246,600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,357,800 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล ดังนี้
1.ผูอํานวยการกองคลัง เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน รวมเป็นเงิน 42,000 บาท 
2.หัวหนาฝ่ายการเงินและบัญชี เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12
 เดือน รวมเป็นเงิน 18,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 627,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางประจําใหแกลูกจาง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. นักวิชาการเงินและบัญชี เดือนละ 30,790 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 369,480 บาท 
2. เจาพนักงานจัดเก็บรายได เดือนละ 21,500 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 258,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 627,480 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 287,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ดังนี้
1. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ เดือนละ 11,960 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 143,520 บาท 
2. ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ เดือนละ 11,960 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 143,520 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 287,040 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 31,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง ดังนี้
1. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ เดือนละ 1,325 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 15,900 บาท
1. ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ เดือนละ 1,325 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 15,900 บาท
รวมเป็นเงิน 31,800 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง) 

งบดําเนินงาน รวม 172,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  จํานวน  30,000  บาท
   เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล และลูกจางประจําผูมีสิทธิ์เบิกของกองคลังไดตามระเบียบ
กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
เกี่ยวกับการศึกษา พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่นพ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3)      พ
.ศ.2560 
ตั้งจายจากเงินรายได  (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 62,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาป้ายประชาสัมพันธภาษี จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป้ายประชาสัมพันธภาษี ประจําปี 2565 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท
.0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 
-เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน หรือสิ่งพิมพตางๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกรกะทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชสอยในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชสอยและสาธารณูปโภค
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากทีมท.0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
คาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงิน
รายได (สํานักงานปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆเชน คาลง
ทะเบียนในการสงพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง คณะผูบริหาร
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือผูที่ไดรับอนุมัติจาก
องคการบริหารสวนตําบลเขารับการสัมมนาและคาใชจายตางๆ
ตามที่กฏหมายกําหนด ฯลฯ
- เป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใขจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติม พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3 และ พ.ศ.2561 ฉบับที่ 4)
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุง
รักษา ทรัพยสิน ครุภัณฑ เชน  คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ
และอื่นๆเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมา
ทั้งคาสิ่งกอสรางและคาแรงงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชสอย และคาสาธาณูปโภค
ตั้งจายจากเงินารายได (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก แบบ
พิมพ ตรายาง ป้ายชื่อ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ฯลฯ
 คาวัสดุสําหรับใชในงานราชพิธี เชน ธงชาติ เสาธงชาติ พระบรม
ฉายาลักษณ พระบรมรูปจําลอง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นดวนมาก
ที่มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
รายจายตามงบประมาณ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 55,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรและอุปกรณอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอรเพื่อใชในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นดวนมาก
ที่มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
รายจายตามงบประมาณ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 19,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 บีทียู จํานวน  1 เครื่อง จํานวน 19,500 บาท

   เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีที
ยู จํานวน 1 เครื่อง
   - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ พ
.ศ. 2563 
   ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 66,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 66,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 66,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 13,000 บาท

    เพื่อเป็นคาใชสอยในการป้องกันลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปีใหม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามหังสือกรมสงเสริมการปกครอง ดวนที่สุด ที่ มท
.0804.5/ว 1364 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
- ปรากฎในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (2561-
2565) หนา 79  ขอ 5 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 13,000 บาท

  เพื่อเป็นคาใชสอยในการป้องกันลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
สงกรานต
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามหังสือกรมสงเสริมการปกครอง ดวนที่สุด ที่ มท
.0804.5/ว 1364 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
- ปรากฎในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (2561-
2565) หนา 72  ขอ 6 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

โครงการรณรงคความปลอดภัยทางถนน จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อเป็นคาใชสอยโครงการรณรงคความปลอดภัยทางถนนโดย
จัดกิจกรรมเผยแพรความรูการรักษาความปลอดภัยบนถนนแก
ประชาชน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (2561-
2565)  หนา 72 ขอ 8 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
 

โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 35,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใชสอยโครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพ
ติด เชน กิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชนตําบลสิงหและกิจกรรม
อบรมผูนําชุมชนตําบลสิงห เพื่อเป็นคาป้าย ป้ายอบรม รณรงค
ประชาสัมพันธ และอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (2561-2565
) หนา 73 ขอ 1 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 406,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 297,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการชวยเหลือผูประสบภัยทางธรรมชาติเบื้องตน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายในกรณีไมสามารถคาดการณไดลวงหนา กรณีเรงดวนฉุก
เฉิน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2543 ขอ 16 โดยงบประมาณรายจาย จะกําหนดใหมีเงิน
สํารองเพื่อกรณีจําเป็นไดตามความเหมาะสม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4
/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การชวยเหลือประชาชน
กรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการใช
จายงบประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.2/ว76 ลงวันที่  13 มกราคม 2558 เรื่อง การ
เตรียมการป้องกันและแกไขปัญหาภัยหนาว
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2550 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตาม พ.ร
.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
- เป็นไปตามหนังสือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว1064 ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2560
 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแกไขปัญหาป้องกันอุทกภัย น้ํา
ทวมฉับพลันน้ําป่าไหลหลาก และดินถลม พ.ศ.2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.7/ว 6768 ลง
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วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว2177 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1632 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4182 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 305 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 588 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ.2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1273 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.3/ว 6884 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

คาใชจายเพื่อเป็นคาชดเชยหรือเวลาที่เสียไป จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาชดเชยหรือเวลาที่เสียไปของเจาหนาที่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ไดรับอนุมัติจากองคการบริหารสวน
ตําบล และคาใชจายตางๆตามที่กฏหมายกําหนด ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
.0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2560 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

โครงการซอมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
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   เพื่อจายเป็นคาใชสอยในโครงการซอมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการ
บริหารสวนตําบลสิงห เชน กิจกรรมซอมแผน
อัคคีภัย วาตภัย แผนดินไหว หรืออื่นๆเป็นตน โดยเป็นคา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร และอื่นๆที่เกี่ยวของ
ในการอบรมตามที่ระเบียบฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2560 
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22
 กันยายน 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิน พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (2561-2565
) หนา 71 ขอ 3 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 

โครงการฝึกทบทวน อปพร.และการศึกษาดูงานของเจาหนาที่ อป
พร.

จํานวน 80,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใชสอยในโครงการฝึกทบทวน อปพร. และการ
ศึกษาดูงานของเจาหนาที่ อปพร. 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2560 
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22
 กันยายน 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิน พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (2561-2565
) หนา 71 ขอ 1 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 
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โครงการเสริมสรางศักยภาพดานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใชสอยในโครงการเสริมสรางศักยภาพดานการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการจัดกิจกรรมใหความรูดาน
สาธารณภัยตางๆใหแก
ประชาชน เชน อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และภัยอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2560 
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22
 กันยายน 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิน พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (2561-2565
) หนา 71 ขอ 2 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 

ค่าวัสดุ รวม 77,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใชจายในวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มากที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ั มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชสอยละคาสาธารณูปโภค
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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วัสดุอื่น จํานวน 7,000 บาท

  เพื่อจัดซื้ออุปกรณบรรเทาสาธารณภัย เชน ชุดดับเพลิง อุปกรณ
ดับเพลิง และอื่นๆ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่ัน (2561-2565) หนา 71 ขอ 4 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มากที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ั มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 109,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 109,000 บาท
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางหองเก็บอุปกรณบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 109,000 บาท

เพื่อกอสรางหองเก็บอุปกรณบรรเทาสาธารณภัย ขนาด  27
 ตารางเมตร 
กอสรางตามแบบที่ อบต.สิงหกําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)      เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,089,820 บาท

งบบุคลากร รวม 2,069,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,069,820 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,279,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานครูสวนตําบล จํานวน 4 อัตรา
- ตําแหนง ครู ระดับ ค.ศ.2 เดือนละ 28,950 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 347,400 บาท
- ตําแหนง ครู ระดับ ค.ศ.2 เดือนละ 28,950 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 347,400 บาท
- ตําแหนง ครู ระดับ ค.ศ.1 เดือนละ 24,290 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 291,480 บาท
- ตําแหนง ครู ระดับ ค.ศ.1 เดือนละ 24,410 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 292,920 บาท
รวมเป็นเงิน 1,279,200 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (สํานักงานปลัด)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะใหแกพนักงานครูสวนตําบล 
- เงินวิทยฐานะครูระดับ ค.ศ.2 เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (สํานักงานปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 654,240 บาท

เพื่อจายคาตอบแทนใหกับพนักงานจาง  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1
 อัตรา
เดือนละ 15,600 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 187,200 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
- พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน 1
 อัตรา
เดือนละ 11,920 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 143,040 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักงานปลัด)
- พนักงานจางทั่วไป จํานวน 3 อัตรา อัตราละ 9,000 บาทตอ
เดือน จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 324,000 บาท  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักงานปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 52,380 บาท

เพื่อจายคาตอบแทนใหพนักงานจาง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน 1
 อัตรา เดือนละ 1,365 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 16,380
 บาท
- พนักงานจางทั่วไป จํานวน 3 อัตรา  อัตราละ 1,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 36,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานครูสวน
ตําบล ซึ่งมีสิทธเบิกไดตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักงานปลัด)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,059,561 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 2,247,961 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,272,615 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 500,000 บาท
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เพื่อเป็นคาใชจายพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ขององคการบริหารสวนตําบลสิงห จํานวน 2 ศูนยๆ ละ 250,000
 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปากกิเลน จํานวน 250,000 บาท
โครงการปรับปรังภูมิทัศนใหอื้อตอการเรียนรู เป็นเงิน 5,000
 บาท
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณของใชดานความสะอาด  เป็น
เงิน 8,000 บาท
โครงการจางเหมาพี่เลี้ยงเด็กและแมบานทําความสะอาด เป็น
เงิน 192,000 บาท
โครงการคาสาธารณูปโภค เป็นเงิน 35,000 บาท
จัดซื้อเอกสารแบบพิมพ  เป็นเงิน 1,000 บาท
ซอมบํารุงวัสดุอุปกรณของใชตางๆภายใน-ภายนอกอาคาร  เป็น
เงิน 2,000 บาท
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ  เป็นเงิน 1,000 บาท
โครงการสงเสริมวันสําคัญของชาติ  เป็นเงิน 2,000 บาท
จัดซื้อตูเก็บเอกสาร  เป็นเงิน 4,000 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังสิงห จํานวน 250,000 บาท
โครงการจางเหมาผูชวยครูผูดูแลเด็ก เป็นเงิน   108,000   บาท
โครงการจางเหมาแมบานทําความสะอาด เป็นเงิน 72,000 บาท
จัดซื้อเครื่องใชงานบานงานครัว เป็นเงิน 35,000 บาท
ปรับปรุงอาคารสถานที่  เป็นเงิน 35,000  บาท
โดยการเบิกหักผลัดสงเขาบัญขีเงินฝากธนาคารของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่  20 มิถุนายน  2559  เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใชจายและคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 62
 ขอ 2 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)       
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โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ใหกับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและนักเรียนในกลุมสิงห เชน ของขวัญ ป้าย อาหารและ
เครื่องดื่ม ฯ เป็นตน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขัน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 62 ขอ 2 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาสําหรับคาจัดการ
การเรียนการสอน

จํานวน 154,700 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับคาใชจายในการจัดการศึกษา
อัตราจํานวนเด็กเล็กคนละ 1,700 บาท ตอปี จํานวน 91 คน แยก
เป็น
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปากกิเลน จํานวน 40 คน
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังสิงห จํานวน 51 คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3
/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําราย
ไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 63
 ขอ 7 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักงานปลัด)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 49,720 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (ชวงอายุ3-5 ปี)
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปากกิเลน    จํานวน  20  คน
    คาหนังสือ                         คนละ    200  บาท/ปี
    คาอุปกรณการเรียน             คนละ    200  บาท/ปี
    คาเครื่องแบบนักเรียน          คนละ     300  บาท/ปี
    คากิจกรรมผูเรียน               คนละ     430  บาท/ปี
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังสิงห    จํานวน  24  คน
    คาหนังสือ                        คนละ     200  บาท/ปี
    คาอุปกรณการเรียน             คนละ    200  บาท/ปี
    คาเครื่องแบบนักเรียน          คนละ     300  บาท/ปี
    คากิจกรรมผูเรียน               คนละ     430  บาท/ปี
วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีฝากธนาคารใน
นามของสถานศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3
/ว1658 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําราย
ไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 64
 ขอ 15 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักงานปลัด)
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โครงการอบรมนักเรียนเขาคายพุทธบุตร จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการคายอบรมพระพุทธ
บุตรใหกับเยาวชนตําบลสิงห  เชน คาอาหาร คาวิทยากร คาที่พัก
และอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 62
 ขอ 5 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย จํานวน 468,195 บาท

   เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2
 ศูนย จํานวน 245 วัน โดย
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปากกิเลน    จํานวน  40  คน 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังสิงห        จํานวน  51  คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0893.3
/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําราย
ไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 62
 ขอ 3 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 975,346 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 975,346 บาท

คาอาหารเสริม (นม) ใหกับโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง
สองศูนย ดังนี้
1.อาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียน อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
 ของโรงเรียนในตําบลสิงห จํานวน 418 คน ราคา กลองละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 800,972 บาท 
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0893.3
/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําราย
ไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 62 ขอ 4
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(สํานักงานปลัด)
2.อาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งสอง
ศูนย จํานวน 91 คน ราคากลองละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน เป็นเงิน 174,374 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0893.3
/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําราย
ไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 62
 ขอ 4 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 36,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 36,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ
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โครงการตอเติมหลังคาสนามเด็กเลน ศพด.บานปากกิเลน จํานวน 36,000 บาท

 เพื่อตอเติมหลังคาสนามเด็กเลน ศพด. บานปากกิเลน 
 ขนาด 36 ตารางเมตร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)      เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  พ.ศ.2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,775,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,775,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการคาอาหารกลางวัน จํานวน 1,755,600 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนสังกัดคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)ชั้นเด็กอนุบาล -ชั้นประถมศึกษาที่ 6 โดย
มีจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 จํานวน 4
 โรงเรียน อัตราละ 21 บาท จํานวน 200 วัน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
- โรงเรียนบานวังสิงห จํานวน 247 คนๆละ 21 บาท/200
 วัน เป็นเงิน 1,037,400 บาท
- โรงเรียนวัดปากกิเลน จํานวน 91 คนๆละ 21 บาท/200
 วัน เป็นเงิน 382,200 บาท 
- โรงเรียนบานหนองปรือ จํานวน 52 คนๆละ 21 บาท/200
วัน เป็นเงิน 218,400 บาท
- โรงเรียนบานทาตาเสือ  จํานวน 28 คนๆละ 21 บาท/200
วัน เป็นเงิน 117,600 บาท
  รวมทั้งสิ้น  1,755,600  บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวoทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 1658
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 88 ขอ 2
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักงานปลัด)
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อุดหนุนโครงการโรงยอยสลายขยะ(คัดแยกขยะอินทรีย) จํานวน 20,000 บาท

  เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบานวังสิงห ตามโครงการโรงยอยสลาย
ขยะ(คัดแยกขยะอินทรีย)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.2/ว4427 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2561
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2
/ว5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2
/ว1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 89 ขอ 7   
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสํารวจจํานวนสัตว เชน สุนัข แมว ใน
ตําบลสิงห และอื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักงานปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 25,000 บาท

  เพื่อเป็นคาใชจายโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา คา
วัคซีนและอื่นๆที่เกี่ยวของ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0810.5/ว 0120 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.5
/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 62 ขอ 2
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

โครงการใหความรูแกเด็กและเยาวชนเรื่องการป้องกันการมีเพศ
สัมพันธกอนวัยอันควร

จํานวน 15,000 บาท

  เพื่อเป็นคาใชจายอบรมโครงการใหความรูแกเด็กและเยาวชน
เรื่องการป้องกันการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เชน ป้ายประชา
สัมพันธ กิจกรรมใหความรู
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 65 ขอ 3
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับโรคเอดสและป้องกันการติดเชื้อ จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อเป็นคาใชจายอบรมโครงการใหความรูเกี่ยวกับโรคเอดสและ
ป้องกันการติดเชื้อ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 66 ขอ 9
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 60,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาวัคซีน เข็มฉีดยา ถุงมือ ผาปิดปาก ป้ายประชา
สัมพันธ และอื่นๆ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการสนันสนุนสุขภาพอนามัย ภาคประชาชนใหแกอาสาสมัคร
สาธารณสุข

จํานวน 120,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนสุขภาพอนามัย ภาค
ประชาชนใหแกอาสาสมัครสาธารณสุข จํานวน 6 หมูบาน หมู
บานละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท 
- เป้นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2561 เงิน
อุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 90 ขอ 1
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักงานปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 25,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาส,ผูสูงอายุ,ผูพิการและผูยากไร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการสงเคราะหผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผู
พิการ และผูยากไร
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ- รายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ในลักษณะคาใชสอยและ
สาธารณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา  69
 ขอ 1
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

เงินอุดหนุนองคกรการกุศล (เหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี) จํานวน 5,000 บาท

  เพื่ออุดหนุนใหเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ- รายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ในลักษณะคาใชสอยและ
สาธารณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 91 ขอ 1
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 65,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการทําสิ่งประดิษฐจากขยะ จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายทําสิงประดิษฐจากขยะ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) หนา 82 ขอ 5
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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โครงการประชาสัมพันธทิ้งขยะใหถูกที่ จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายในการประชาสัมพันธทิ้งขยะใหถูก
ที่ เชน ป้าย แผนพับ รณรงคอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) หนา 82 ขอ 1
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

โครงการฝึกอาชีพจากสิ่งเหลือใช จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอาชีพจากสิ่งเหลือใช
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) หนา 83 ขอ 11
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

โครงการสงเสริมกิจกรรม Big cleaning day จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริม
กิจกรรม Big cleaning day  ในการรักษาความสะอาดในตําบล
สิงห
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) หนา 82 ขอ 2 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

โครงการอบรมทําปุยหมักจากขยะอินทรีย จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมทําปุยหมักจากขยะ
อินทรีย การศึกษาดูงานการทําปุยหมักจากขยะอินทรีย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) หนา 82 ขอ 4 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 92,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 92,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 72,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคัดเลือกและเทิดทูนแมดีเดน จํานวน 2,000 บาท

  เพื่อเป็นคาใชจายโครงการคัดเลือกและเทิดทูนแมดีเดนของ
ตําบลสิงห เชน คาโล ประกาศเกียรติคุณ และอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีศาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 75 ขอ 5 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

โครงการสงเสริมและทบทวนของสตรีตําบลสิงห จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมและทบทวนของสตรีตําบล
สิงห 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) หนา 75 ขอ 1 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

โครงการสงเสริมอาชีพ เพื่อเป็นรายไดเสริม จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมอาชีพเพื่อเป็นรายไดเสริม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) หนา 75 ขอ 3 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ จํานวน 55,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ เสริมทักษะ
จิตสํานึกบานเกิด เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครี่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 76 ขอ 6
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

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

  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบล ไฟฟ้าสองสวางรายทาง  คาไฟฟ้าสําหรับ
กลอง CCTV  คาไฟฟ้าที่ทําการสภาตําบลสิงห (ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลเกา) คาไฟฟ้าสนามกีฬากลาง  ขององคการ
บริหารสวนตําบลสิงห
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 265,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการการขันกีฬา สิงหคัพ จํานวน 140,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาสิงหคัพ ในการ
จัดการแขงขันกีฬาทั้งในตําบล เพื่อสรางทักษะทางดานกีฬาแก
เยาวชนและประชาชนทั่วไป เชน คาจัดการแขงขัน คา
กรรมการ คาพิธีเปิด และอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 74 ขอ 4 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

โครงการเขารวมกิจกรรมแขงขันกีฬา "ทองถิ่นไทรโยคสัมพันธ" จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการเขารวมกิจกรรมแขงขัน
กีฬา "ทองถิ่นไทรโยคสัมพันธ" เพื่อใหผูบริหาร สมาชิก ขา
ราชการ พนักงาน ลูกจาง และประชาชนทั่วไป มีสุขภาพที่แข็ง
แรง เชน คาชุดนักกีฬาที่เขารวม คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 74 ขอ 3 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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โครงการจัดการแขงขันกีฬายุวชนศรีชยสิงห จํานวน 70,000 บาท

  เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาเด็ก
เยาวชน และประชาชนเชน คาจัดการแขงขันกีฬา,คาจัดเตรียม
สถานที่,คากรรมการและอื่นๆ
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 88 ขอ 1

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณกีฬา ใหกับหมูบานในตําบล
สิงหและการแขงขันกีฬาระดับอําเภอ จังหวัด เชน ลูกฟุ
ดบอล ตะกรอ ตาขาย และอื่นๆ 
  -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนาย 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
รายจายตามงบประมาณ
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 
    หนา 74 ขอ 1  ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)  
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 312,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 312,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 312,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการถายทอดเอกลักษณ ภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการถายทอดเอกลักษณ ภูมิปัญญาทอง
ถิ่น รํากลองยาว ระบําศรีชยสิงห ดนตรีไทย ทําขนมไทย และ
อื่นๆ เป็นคาวิทยากร คาอาหาร คาของรางวัล และอื่นๆเพื่อสง
เสริมใหเยาวชนไดรูมารยาทไทยอยางถูกตอง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใขจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) หนา 81 ขอ 6 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

โครงการทําบุญตักบาตร  วันวิสาขบูชา จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการทําบุญตักบาตร-วันวิสาขบูชา การ
จัดงาน ประเพณี วัฒนธรรม งานศาสนา เชน คาอาหาร คาพิธี
เปิด คาจัดการแสดง คาอุปกรณในการจัดงาน คาวัสด และ
อื่นๆ เพื่อเป็นการอนุรักษประเพณีทางศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
ของประเทศไทย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 80 ขอ 4  
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) 

วันที่พิมพ : 13/8/2564  10:45:06 หนา : 59/73



โครงการทําบุญตักบาตร-วันมาฆบูชา จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการทําบุญตักบาตร-วันมาฆบูชา การจัด
งาน ประเพณี วัฒนธรรม งานศาสนา เชน คาอาหาร คาพิธี
เปิด คาจัดการแสดง คาอุปกรณในการจัดงาน คาวัสด และ
อื่นๆ เพื่อเป็นการอนุรักษประเพณีทางศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
ของประเทศไทย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) หนา 80 ขอ 5  
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) 

โครงการประกวดมารยาทไทย จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการประกวดมารยาทไทย เชน คา
วิทยากร คาอาหาร คาของรางวัล และอื่นๆ เพื่อสงเสริมให
เยาวชนไดรูมารยาทไทยอยางถูกตอง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) หนา 80 ขอ 3  
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) 

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง การจัดงาน ประเพณี วัฒนธรรม งานศาสนา เชน คา
อาหาร คาพิธีเปิด คาจัดการแสดง คาอุปกรณในการจัดงาน คา
วัสดุ และอื่นๆ เพื่อเป็นการอนุรักษประเพณีทาง
ศาสนา วัฒนธรรมของทองถิ่น ประเพณีงานลอยกระทงของ
ประเทศไทย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) หนา 80 ขอ 2  
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) 
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โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต การ
จัดงาน ประเพณี วัฒนธรรม งานศาสนา เชน คาอาหาร คาพิธี
เปิด คาจัดการแสดง คาอุปกรณในการจัดงาน คาวัสดุ อละอื่นๆ
เพื่อเป็นการอนุรักษประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรมของทอง
ถิ่น ประเพณีงานสงกรานตของประเทศไทย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) หนา 80 ขอ 1  
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) 

โครงการแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการแหเทียนเขาพรรษา การจัด
งาน ประเพณี วัฒนธรรม งานศาสนา เชน คาอาหาร คาพิธี
เปิด คาจัดการแสดง คาอุปกรณในการจัดงาน คาวัสดุ และอื่นๆ
เพื่อเป็นการอนุรักษประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรมของทองถิ่น
ของประเทศไทย     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 81 ขอ 7  
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําขอมูล ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในตําบลสิงห จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการจัดทําขอมูล ประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวในตําบลสิงห
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกรายจายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 83 ขอ 9
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,067,660 บาท

งบบุคลากร รวม 923,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 923,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 532,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  ดังนี้
1. ผูอํานวยการกองชาง ระดับตน เดือนละ 32,800 บาท เป็น
เงิน 196,800 บาท 
2. นายชางโยธา เดือนละ 27,960 บาท เป็นเงิน 335,520 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 532,320 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง เดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 314,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ดังนี้
1.ผูชวยนายชางโยธา  เดือนละ 11,960 บาท  เป็นเงิน 143,520
 บาท
2.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  เดือนละ 11,960 บาท  เป็น
เงิน 143,520 บาท
3.คนงาน เดือนละ 9,000 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 314,040 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 34,800 บาท

พื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง ดังนี้ 
1. ผูชวยนายชางโยธา เดือนละ 1,325 บาท เป็นเงิน 15,900
 บาท
 2. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ เดือนละ 1,325 บาท เป็น
เงิน 15,900 บาท
3. คนงาน เดือนละ 1,000 บาท  เป็นเงิน 3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,800 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง) 

งบดําเนินงาน รวม 137,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 27,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คา
อาหาร ทําการนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางและลูกจาง ซึ่งปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
หรือนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ฉบับที่ 7 พ.ศ.2541
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2541
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางวิศวกรออกแบบและควบคุมงาน จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาจางใหแกวิศวกรออกแบบและควบคุมงาน ตั้ง
จายจากเงินรายได (กองชาง)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่ ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชสอยและสาธารณูปโภค
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ คาถายเอกสาร แบบกอ
สราง เขาเลม และอื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว2523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชจายและสาธารณูประโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกคา
จางเหมาบริการขององคืกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

จายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรม และสัมมนา คาใชจายในการเดิน
ทางอื่นๆ

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ เชน คาลง
ทะเบียนในการสงพนักงานสวนตําบลพนักงานจาง หรือผูที่ไดรับ
อนุมัติจากองคการบริหารสวนตําบล เขาฝึกอบรม สัมมนา และคา
ใชจายตางๆตามที่กฏหมายกําหนด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2)
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  เชน คอมพิวเตอร,เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว2523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชจายและสาธารณูประโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกคา
จางเหมาบริการขององคืกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก วัสดุสํานักงาน
อื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นพัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกรายจายตามงบประมาณ    
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  หมึกปริ้นเตอร,เมาส,แป้น
พิมพ,และอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นพัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกรายจายตามงบประมาณ    
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจัดซื้อวัสดุสําหรับใชในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นพัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกรายจายตามงบประมาณ    
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

งบลงทุน รวม 7,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  ขนาด 800   VA   3  ตัว
-มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา  800  VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา  15  นาที
ตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมิถุนายน 2563
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งานก่อสร้าง รวม 3,323,500 บาท
งบลงทุน รวม 3,323,500 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,323,500 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 3 บานหนองปลา
ไหล สายทางบานนายสม

จํานวน 474,000 บาท

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานนายสม รหัส
ทางหลวงทองถิ่น กจ.ถ. 100 - 028 หมูที่ 3  บานหนองปลา
ไหล กวาง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 840 ตารางเมตร งานหู
ชาง 4  ตารางเมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ ราย
ละเอียดตามแบบของ อบต.สิงห กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)     เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 5 พุไมแดง จํานวน 474,000 บาท

  เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 สายพุไม
แดง กวาง 6.00 เมตร ยาว 140 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 840 ตารางเมตร งาน
ลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร  พรอมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ รายละเอียดตามแบบของ อบต.สิงห กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแผน ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายสมพร หมูที่ 
2

จํานวน 466,000 บาท

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายสมพร  หมูที่ 2
 บานวังสิงห กวาง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15
 เมตร งานลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 850 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบของ อบต.สิงห กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2655)     เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานทาตาเสือ 
สายทางบานนายกําพล

จํานวน 482,000 บาท

  เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6   บานทาตา
เสือ รหัสทางหลวงทองถิ่น             
กจ. ถ. 100 - 036 กวาง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 840
 ตารางเมตร งานลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร        
พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ รายละเอียดตามแบบ
ของ   อบต.สิงห กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) หนา 56 ขอ 48

โครงการกอสรางถนนลูกรัง สายสามแยกผูชวยสมบัติ สมบูรณผล 
หมู 4

จํานวน 377,500 บาท

เพื่อกอสรางถนนลูกรัง สายสามแยก ผูชวยสมบัติ สมบูรณ
ผล หมู 4    กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,060 เมตร หนา 0.20
 เมตร พรอมวางทอลอดกลม ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 12
 ทอน     พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ รายละเอียดตาม
แบบของ  อบต.สิงห กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564

โครงการคาบํารุงรักษาและซอมแซมคลองสงน้ํา สถานีสูบน้ําและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

จํานวน 250,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมสถานีคลองสงน้ํา คลองสง
น้ํา ใหสามารถใชงานไดปกติทั้ง 5 สถานี และอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การ
ปรับปรุงการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงสเริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกรายจายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 58 ขอ 2
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
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โครงการรักษา ปรับปรุง ที่ดินและสิ่งกอสรางขององคการบริหารสวน
ตําบลสิงห

จํานวน 800,000 บาท

  เพื่อเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง เชน ซอมแซมอาคารสํานักงาน , การขุดฝังกลบบอ
ขยะ , ถนนลูกรังถนนคอนกรีตถนนลาดยาง และอื่นๆ , ปรับ
ปรุง/ซอมแซมสถานีสูบน้ําดวยไฟฟ้า ทั้ง 5 สถานี , ซอมแซม
ระบบไฟฟ้า และอื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การ
ปรับปรุงการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงสเริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกรายจายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 58 ขอ 2
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,875,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,875,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวตามหลัดเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 77 ขอ 5
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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โครงการสงเสริมและป้องกันโรคระบาดในสัตวเลี้ยง จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมและป้องกันโรคระบาดใน
สัตวเลี้ยง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 77 ขอ 6
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

โครงการสงเสริมและป้องกันศัตรูพืช จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมและป้องกันศัตรูพืช
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 77 ขอ 1
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,850,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,850,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ําทั้ง 5 สถานี ในสวน
ของรัฐบาลจัดสรร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว2523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชจายและสาธารณูประโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกคา
จางเหมาบริการขององคืกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (กองชาง)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตําบลสิงหรวมใจปลูกตนไมรักษาสิ่งแวดลอม จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการตําบลสิงหรวมใจปลูกตนไมรักษา
สิ่งแวดลอม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงานการแขงขันกีฬา และการสงรักกีฬาเขารวมการแขง
ขัน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หนา 85
 ขอ 8 
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่สาธารณะในตําบลสิงห จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่สาธารณะใน
ตําบลสิงห
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 83 ขอ 6
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

โครงการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ  รัชกาลที่ 9 จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราช
ดําริ รัชกาลที่ 9   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 84 ขอ 1
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 13/8/2564  10:45:07 หนา : 72/73



โครงการสงเสริม และสนับสนุนกิจกรรมป่าชุมชนในตําบลสิงห เพื่อ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศน

จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมป่า
ชุมชนในตําบลสิงห เพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 83 ขอ 1
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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