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รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

 

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ช่องสาริกา  
    ""ส่งเสรมิอุตสาหกรรมผลิตอาหารสูต่ลาด เป็นแหล่งเกษตรป้อนโรงงานอุตสาหกรรม พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน
ให้เพียงพอและทั่วถึง เป็นชุมชนน่าอยู่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รักษาสภาพแวดล้อม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
เพียบพร้อมการศึกษาและเรยีนรู้"" 
ข. พันธกิจ ของอบต.ช่องสาริกา  
    1.จัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบกและทางน้้า  
    2.จัดให้มีการด้าเนินการตามแนวทางบ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม  
    3.ส่งเสริมการศึกษาและระบบสาธารณสุข  
    4.ก้าจัดขยะมุูลฝอย สิ่งปฏิกลูและน้้าเสีย  
    5.ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ 
    6.ส่งเสริมการประกอบอาชีพและแหล่งเงินทุน  
    7.ส่งเสริมให้ผูด้้อยโอกาสได้รับสวัสดิการทางสังคม  
    8.จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน  
    9.พัฒนาแหล่งน้้า ก่อสร้าง ซ่อมแซม ฝาย แก้มลิง ขุดลอกคลอง เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าธรรมชาติ  
       และเพื่อการเกษตร  
    10.ส่งเสรมิสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ช่องสาริกาได้ก้าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไ์ว้          
    8 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    2.ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
    3.ด้านความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 
    4.ด้านการพัฒนาการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม 
    5.ด้านการพัฒนาการบริหารจดัการท่องเที่ยว 
    6.การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร 
    7.การพัฒนาด้านการบริหารจดัการ 
    8.ชุมชนเข้มแข็ง 
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ง. การวางแผน 
    อบต.ช่องสาริกา ได้จัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญตัิไว้
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน และได้ก้าหนดโครงการที่จะด้าเนนิการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 143 368,175,000.00 240 467,762,200.00 262 473,317,200.00 263 474,017,200.00 262 470,517,200.00 

2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 62 20,776,887.00 81 26,173,397.00 81 26,400,397.00 89 28,183,697.00 88 28,323,697.00 

6.ด้านความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

10 1,390,550.00 14 1,785,550.00 15 1,953,150.00 26 2,719,750.00 26 2,719,750.00 

3.ด้านการพัฒนาการบริหารการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

8 6,575,000.00 11 4,029,000.00 12 6,154,950.00 10 4,480,000.00 10 4,480,000.00 

4.ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
ท่องเท่ียว 

5 460,000.00 6 560,000.00 6 560,000.00 6 560,000.00 6 560,000.00 

7.การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร 4 2,700,000.00 11 5,040,000.00 11 5,040,000.00 12 5,140,000.00 12 5,140,000.00 

8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 85 9,838,500.00 103 14,840,500.00 127 28,645,200.00 162 34,017,900.00 158 33,444,000.00 

5.ชุมชนเข้มแข็ง 31 4,234,000.00 36 4,720,700.00 37 4,725,700.00 50 7,926,200.00 50 7,926,200.00 

รวม 348 414,149,937.00 502 524,911,347.00 551 546,796,597.00 618 557,044,747.00 612 553,110,847.00 
 

    
 
 

 จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ช่องสาริกา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมโีครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  
จ้านวน 207 โครงการ งบประมาณ 53,561,158 บาท สามารถจ้าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี ้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 9 9,183,000.00 

2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 37 22,440,746.00 

6.ด้านความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 16 1,456,184.00 

3.ด้านการพัฒนาการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม 6 917,500.00 

4.ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการท่องเท่ียว 1 60,000.00 

7.การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร 1 100,000.00 

8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 109 14,343,228.00 

5.ชุมชนเข้มแข็ง 28 5,060,500.00 

รวม 207 53,561,158.00 
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 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณ อบต.ช่องสาริกา มดีังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
1.ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร
แบบเคพซีล ถนนซอย 10/1 สาย 
1-ตรี หมู่ท่ี 4 ต้าบลช่องสาริกา 

486,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส้านักช่าง, ส้านักการ
ช่าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างในการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเคพซีล ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
ปรับปรุงถนน ยกระดับถนน ขยายไหล่ทาง 
ประชาชนและผู้สัญจรไปมามีถนนใช้ในการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 405 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2.  
1.ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร
แบบเคพซีล หมู่ท่ี 7 ต้าบลช่อง
สาริกา บริเวณซอย 16 สาย 2-3 

1,920,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส้านักช่าง, ส้านักการ
ช่าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างในการก่อสร้างถนน
ผิวจราจรแบบเคพซีล ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
ปรับปรุงถนน ยกระดับถนน ขยายไหล่ทาง 
ประชาชนและผู้สัญจรไปมามีถนนใช้ในการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 985 เมตร 
พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 
เมตร 

3.  
1.ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร
แบบเคพซีล ถนนซอย 13 สาย 2-3 
หมู่ท่ี 7 ต้าบลช่องสาริกา 

1,710,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส้านักช่าง, ส้านักการ
ช่าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างในการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเคพซีล ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
ปรับปรุงถนน ยกระดับถนน ขยายไหล่ทาง 
ประชาชนและผู้สัญจรไปมามีถนนใช้ในการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 875เมตร 
พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 
เมตร 

4.  
1.ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยอู่รุ่งโรจน์ หมู่ท่ี 
12 ต้าบลช่องสาริกา  

287,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส้านักช่าง, ส้านักการ
ช่าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างในการก่อสร้าง 
ปรับปรุงถนน ซ่อมแซม ขยายถนน เพื่อให้
ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 135 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

5.  
1.ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เงินอุดหนุนการไฟฟ้า 80,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส้านักช่าง, ส้านักการ
ช่าง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าอ้าเภอพัฒนา
นิคม หรืออุดหนุนให้ส่วนราชการมีงบประมาณ
ในการบริหารจัดการไฟฟ้า 

จ้านวน 1 โครงการ 

6.  
1.ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่ากระแสไฟฟ้า 3,000,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส้านักช่าง, ส้านักการ
ช่าง 

เพื่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส้าหรับผลิตน้้าประปา
การประปาอบต.ช่องสาริกา 

จ้านวน 1 โครงการ 

7.  
1.ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

วัสดุก่อสร้าง 500,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส้านักช่าง, ส้านักการ
ช่าง 

เพื่อจัดซื้อวัสดุประปา จ้านวน 1 โครงการ 

8.  
1.ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้้าแบบบาดาล 500,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส้านักช่าง, ส้านักการ
ช่าง 

เพื่อจัดซื้อซัมเมอร์ส/เครื่องปั๊มน้้า/เครื่องสูบน้้า
แบบบาดาล 

จ้านวน 1 โครงการ 

9.  
1.ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

วัสดุอื่น 700,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส้านักช่าง, ส้านักการ
ช่าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประปา ฯลฯ และรายการ
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

จ้านวน 1 โครงการ 

10.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ

เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ จ้านวน 1 โครงการ 
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วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

11.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารเช้าเล่าเร่ืองของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลช่องสาริกา 

367,500.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและมี
พัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 

เด็กนักเรียนศพด.อบต.ช่องสาริกา 

12.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการหน่ึงใจให้ธรรมะ 50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

นักเรียนในเขตพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา 

13.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต้าบลช่องสาริกา 

25,300.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะขบวนการ เด็กศพด.อบต.ช่องสาริกา 

14.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

588,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อเป็นการส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนตามนโยบายภาครัฐ 

นักเรียนศพด.อบต.ช่องสาริกา 

15.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ค่าอาหารเสริม(นม) 1,472,988.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้
แข็งแรงสมวัย 

เด็กนักเรียนเขตพื้นท่ีอบต.ช่อง
สาริกา 

16.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเปิดรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

141,500.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อเสนอผลงานและกิจกรรมต่างๆของนักเรียน
ศพด. 

นักเรียนและผู้ปกครองศพด.สังกัด
อบต.ช่องสาริกา 

17.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 141,500.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อช้ีแจงแนวทางในการปฏิบัติงาน 
นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน
ศพด.สังกัดอบต.ช่องสาริกา 

18.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

50,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการจัดกิจกรรม
โรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนในต้าบลช่อง
สาริกา 

จ้านวน 2 โครงการ 
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ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส้านัก
สาธารณสุข 

19.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

195,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส้านัก
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์
และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

จ้านวน 4 โครงการ 

20.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 300,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส้านัก
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ้านวน 1 โครงการ 

21.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการตลาดสดน่าซื้อ 20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส้านัก
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดสดน่าซื้อ จ้านวน 1 โครงการ 

22.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการเพยแพร่ความรู้สุขศึกษา 20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส้านัก
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเผยแพร่
ความรู้สุขศึกษา 

จ้านวน 1 โครงการ 

23.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและระงับการเกิด
โรคระบาดในชุมชน 

50,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส้านัก
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกัน
โรคติดต่อและโรคระบาดในท้องถ่ิน 

จ้านวน 1 โครงการ 

24.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

100,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส้านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ จ้านวน 1 โครงการ 

25.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส 

50,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส้านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ จ้านวน 1 โครงการ 

26.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ผู้สูงอาย ุ

50,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส้านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ จ้านวน 1 โครงการ 

27.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาผูสู้งอาย ุ 81,670.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส้านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ้านวน 1 โครงการ 

28.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
วัยผู้สูงอายุในชุมชน 

22,350.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส้านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ้านวน 1 โครงการ 
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29.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
สตรี เด็ก และผู้ด้อยโอกาสแบบ
บูรณาการ 

4,950.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส้านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ สตรี เด็ก และผู้ด้อยโอกาส 

จ้านวน 1 โครงการ 

30.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว 

11,200.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส้านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตสตรีและ
ครอบครัว 

จ้านวน 1 โครงการ 

31.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้แก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจแก่ประชาชน 
ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ และผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชน 

12,200.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส้านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

จ้านวน 1 โครงการ 

32.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 40,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส้านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

จ้านวน 1 โครงการ 

33.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 12,516,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส้านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและเงินเพิ่มตาม
ช่วงของผู้สูงอายุในต้าบลช่องสาริกา 

จ้านวน 1 โครงการ 

34.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เบ้ียยังชีพคนพิการ 3,240,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส้านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพผู้พิการในต้าบลช่องสาริกา จ้านวน 1 โครงการ 

35.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส้านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในต้าบลช่อง
สาริกาที่แพทย์รับรองและท้าการวินิจฉัย 

จ้านวน 1 โครงการ 

36.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการกีฬาปฐมวัยเช่ือม
ความสัมพันธ์ 

141,500.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัว จ้านวน 1 โครงการ 

37.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาช่อง
สาริกาสัมพันธ์ 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มรักการ
ออกก้าลังกายและเล่นกีฬา 

จ้านวน 1 โครงการ 

38.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ พ.ศ.2564 

20,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่ดดยจัดต้ังจุดบริการชุมชน 

จ้านวน 1 โครงการ 

39.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ.2564 

17,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์โดยจัดต้ังจุดบริการประชาชน 

จ้านวน 1 โครงการ 

40.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดการขยะด้วยมือหนู 141,500.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการ 
การจัดการขยะของศพด. จ้านวน 
4 ศูนย์ 

41.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

311,300.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง

เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนท่ีสามารถส่งเสริม
พัฒนาการด้านความรู้ความสามารถของเด็ก 

จัดสื่อการเรียนการสอนให้ ศพด.
สังกัด อบต.ช่องสาริกา 
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การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

42.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

311,300.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนส้าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดสื่อการเรียนการสอนให้ ศพด.
สังกัด อบต.ช่องสาริกา 

43.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

147,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านห้วยสะอาด 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ห้วยสะอาด 

44.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ค่าวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เช่น ยา
ภายนอก ยาภายใน น้้ายาฟอกขาว โซเดียม
ไฮเปอร์คลอไรด์ กลูตาราลดีไฮด์ ฟอร์มาลดีไฮด์ 
และคลอรีน เป็นต้น 

เด้กนักเรียนสังกัดศพด. 

45.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 100,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส้านัก
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดสวัสดิภาพสัตว ์
สุนัขและแมวของประชาชน และ
สัตว์จรจัดในต้าบลช่องสาริกา 

46.  
2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,472,988.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของ
เด็กให้แข็งแรงสมวัย 

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย
สะอาด 

47.  

3.ด้านการ
พัฒนาการบริหาร
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียว 

100,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส้านัก
สาธารณสุข 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการ จ้านวน 7 โครงการ 

48.  

3.ด้านการ
พัฒนาการบริหาร
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

75,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ จ้านวน 1 โครงการ 

49.  

3.ด้านการ
พัฒนาการบริหาร
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าปรับปรุงบ่อขยะ 250,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการ จ้านวน 9 โครงการ 
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กองการแพทย์ , ส้านัก
สาธารณสุข 

50.  

3.ด้านการ
พัฒนาการบริหาร
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าถังขยะ ขนาด 200 ลิตร 150,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส้านัก
สาธารณสุข 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างท้าถังขยะ เพื่อให้
มีถังขยะที่เพียงพอในการรักษาความสะอาด 

จ้านวน 1 โครงการ 

51.  

3.ด้านการ
พัฒนาการบริหาร
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ด้าน
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

37,500.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส้านัก
สาธารณสุข 

เพื่อสร้างจิตสา้นึกให้ประชาชนลดใช้วัสดุท่ีย่อย
สลายยาก/มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับ
การท้ิงขยะมูลฝอยในชุมชน 

จ้านวน 1 โครงการ 

52.  

3.ด้านการ
พัฒนาการบริหาร
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าก้าจัดสิ่งปฏิกูล 305,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก้าจัดสิ่งปฏิกูลของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา 
จ้านวน 5 แห่ง 

จ้านวนครั้งท่ีด้าเนินการจัดเก็บสิ่ง
ปฏิกูล 

53.  
4.ด้านการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการท่องเท่ียว 

โครงการมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 60,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการให้เด็กและเยาวชนสามารถ
เผยแพร่สถานท่ีท่องเท่ียวภายในต้าบลได้ 

จ้านวน 1 โครงการ 

54.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 

ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้การ
น้อมน้า "ศาสตร์พระราชา" 
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชน 

60,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ จ้านวน 1 โครงการ 

55.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินอย่างบูรณาการ 

50,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการ จ้านวน 1 โครงการ 

56.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการ 
อบต.ย้ิมเคลื่อนท่ี 

60,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการ
ประชาชนเคลื่อนท่ีของ อบต. และรายการอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 

หมู่ท่ี 1-13 

57.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 
โครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง 

120,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้สืบทอดต่อไป 
จัดประเพณีลอยกระทงปีละ 1 
ครั้ง 

58.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
สานสัมพันธ์วันครอบครัวและ
ผู้สูงอาย ุ

120,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย จัดประเพณีสงกรานต์ ปีละ 1 ครั้ง 
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59.  5.ชุมชนเข้มแข็ง โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา 40,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการศาสนาและอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนา
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน
ประจ้าป ี

60.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 
ค่าใช้จ่ายเน่ืองในวันส้าคัญหรือใน
โอกาสท่ีจ้าเป็น 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

ของรางวัล พวงมาลา และของสา้คัญในวาระ
โอกาสท่ีจ้าเป็นต่างๆ 

งานประเพณี,งานวันส้าคัญต่างๆ 

61.  5.ชุมชนเข้มแข็ง ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 600,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกต้ัง/
เลือกตั้งซ่อมในระดับท้องถ่ิน 

การจัดการเลือกต้ัง/เลือกตั้งซ่อม
ในเขตอบต.ช่องสาริกา 

62.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 
ค่าใช้จ่ายโครงการในการปกป้อง
สถาบันส้าคัญของชาติ 

40,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการใน
การปกป้องสถาบันส้าคัญของชาติ 

มีการปกป้องสถาบันของชาติ 

63.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 
โครงการป้องกันการทุจริตตาม
นโยบายรัฐบาล 

40,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ จ้านวน 1 โครงการ 

64.  5.ชุมชนเข้มแข็ง เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 130,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้านต้าบลช่องสาริกา 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 1-13 

65.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 
โครงการแห่เทียนพรรษาอ้าเภอ
พัฒนานิคม 

5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ินประจ้าปี 

จัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนา
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน
ประจ้าป ี

66.  5.ชุมชนเข้มแข็ง โครงการจัดงานสมเด็จพระนารายณ ์ 30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดงานของจังหวัด
ลพบุรี 

จัดกิจกรรมน้อมร้าลึกพระเกียรติ
คุณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

67.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าท่ี กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

20,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการฝึก
อบรใให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ี กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

จ้านวน 1 โครงการ 

68.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

80,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้ท่ีได้รรับรองรับเชิญ
มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ 

จ้านวน 1 โครงการ 

69.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

จ้านวน 1 โครงการ 
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การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

70.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 

จ้านวน 1 โครงการ 

71.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 
อ้าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

20,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

จ้านวน 1 โครงการ 

72.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 
โครงการเงินอุดหนุนโรงเรียน
สถานศึกษาต่างสังกัด 

2,800,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันส้าหรับ
โรงเรียนสถานศึกษาต่างสังกัด 

จ้านวน 1 โครงการ 

73.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 
เงินอุดหนุนส้าหรับการด้าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข 

260,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส้านัก
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส้าหรับการด้าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข 

จ้านวน 1 โครงการ 

74.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 
โครงการเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

200,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส้านัก
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลช่องสาริกา 

จ้านวน 1 โครงการ 

75.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 
เงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนศูนย์
สาธารณสุขมลูฐานชุมชน (ศสมช.) 

97,500.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส้านัก
สาธารณสุข 

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านสาธารณสุข ของ อส
ม. ในชุมชน 

จ้านวน 1 โครงการ 

76.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
ประจ้าปีงบประมาณ 2564 

38,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

1.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2559 2.เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี
น้อมล้ารึกพระเกียรติคุณและพระมหา
กรุณาธิคุณให้สืบเน่ืองตลอดไป  

จัดงานรัฐพิธีตามวันส้าคัญต่างๆ 
ของชาติ 

77.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ 

38,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ

1.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2559 2.เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี

จัดงานรัฐพิธีตามวันส้าคัญต่างๆ 
ของชาติ 
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และวันพ่อแูงชาติ ประจ้าปี
งบประมาณ 2564 

วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

น้อมล้ารึกพระเกียรติคุณและพระมหา
กรุณาธิคุณให้สืบเน่ืองตลอดไป  

78.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการจัดพิธีวางพวงมาลา
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหา
จุฬาลงกรณ์ พระจลุจอมลงกรณ์
เจ้าอยู่หัว ประจ้าปีงบประมาณ 
2564 

38,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

1.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2559 2.เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี
น้อมล้ารึกพระเกียรติคุณและพระมหา
กรุณาธิคุณให้สืบเน่ืองตลอดไป  

จัดงานรัฐพิธีตามวันส้าคัญต่างๆ 
ของชาติ 

79.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ประจ้าปี
งบประมาณ 2564 

38,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

1.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2559 2.เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี
น้อมล้ารึกพระเกียรติคุณและพระมหา
กรุณาธิคุณให้สืบเน่ืองตลอดไป  

จัดงานรัฐพิธีตามวันส้าคัญต่างๆ 
ของชาติ 

80.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ประจ้าปีงบประมาณ 2564 

38,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

1.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2559 2.เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี
น้อมล้ารึกพระเกียรติคุณและพระมหา
กรุณาธิคุณให้สืบเน่ืองตลอดไป  

จัดงานรัฐพิธีตามวันส้าคัญต่างๆ 
ของชาติ 

81.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง และ
วันแม่แห่งชาติ ประจ้าปีงบประมาณ 
2564 

38,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

1.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2559 2.เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี
น้อมล้ารึกพระเกียรติคุณและพระมหา
กรุณาธิคุณให้สืบเน่ืองตลอดไป  

จัดงานรัฐพิธีตามวันส้าคัญต่างๆ 
ของชาติ 

82.  

6.ด้านความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 50,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดทดสอบส้าเร็จรูป
ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ(เมทแอมเฟตา
มีน) 

ชุดทดสอบส้าเร็จรูปตรวจหาสาร
เสพติดในปัสสาวะ(เมทแอมเฟตา
มีน) 

83.  

6.ด้านความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

40,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในเขตต้าบลช่องสาริกา 

จ้านวน 7 โครงการ 

84.  

6.ด้านความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงโทษ
ของยาเสพติด 

เด็ก/เยาวชน 

85.  

6.ด้านความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

เงินส้ารองจ่าย 421,984.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายในกรณีมีความจ้าเป็นหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

จ้านวน 1 โครงการ 

86.  

6.ด้านความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ ประจา้อบต.ช่อง
สาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

167,600.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจา้อบต.ช่อง
สาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

จ้านวน 1 โครงการ 



~ 12 ~ 

 

87.  

6.ด้านความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานรักษา
ความปลอดภัย 

10,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ อปพร. การ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย การ
ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัูย การเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ท่ีปฏิบัติงานตามค้าสั่ง
ผู้อ้านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จ้านวน 1 โครงการ 

88.  

6.ด้านความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัยหรือความ
เดือดร้อนของประชาชน 

250,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณ
ภัยต่างๆ 

จ้านวน 1 โครงการ 

89.  

6.ด้านความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 20,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปและสมาชิก อปพร.มี
ความเข้าใจและมีความภาคภูมิใจในบทบาทและ
หน้าท่ีของความเป็นอาสาสมัคร 

สมาชิก อปพร. ต้าบลช่องสาริกา 

90.  

6.ด้านความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการสนับสนุนกิจกรรม อปพร. 15,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้สมาชิก อปพร. ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ 
ในชุมชน 

มีการช่วยเหลือในการจัดกิจกรรม
ของชุมชนและภัยต่างๆทุก
กิจกรรม 

91.  

6.ด้านความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

จัดซื้อครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ จ้านวน 1 
เครื่อง 

30,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

1. เพื่อให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เลื่อยยนต์ จ้านวน 1 เครื่อง 

92.  

6.ด้านความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้้า จ้านวน 
1 เครื่อง 

20,100.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องสูบน้้า จ้านวน 1 
เครื่อง 

93.  

6.ด้านความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า 52,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
จัดซื้อเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า จ้านวน 
1 เครื่อง 

94.  

6.ด้านความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
จ้านวน 1 เครื่อง 

9,500.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
จ้านวน 1 เครื่อง 

95.  

6.ด้านความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 100,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องดับเพลิง หัวฉีด
ดับเพลิงแบบปรับฝอย หัวฉีดแบบ
ล้าตรง หัวฉีดแท่น แท่นปืนฉีดน้้า
ดับเพลิง ท่อแยกตัววาย สายส่งน้้า
ดับเพลิง สายยาง บอลวาล์ว และ
รายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

96.  

6.ด้านความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กรวยจราจร 20,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์จราจรไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆ 
กรวยจราจร สูงไม่น้อยกว่า 70 
ซม. พร้อมติดแถบสะท้อนแสง
อย่างน้อย 2 แถบ จ้านวน 20 อัน 

97.  

6.ด้านความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ 200,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์อื่นๆ พร้อมในการปฏิบัติงาน 
ครุภัณฑ์อื่น เช่น สายยาง ข้อต่อ 
สายดูด สายต่อ หัวกะโหลก และ
รายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

98.  
7.การพัฒนาแหล่ง
น้้าเพื่อการเกษตร 

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ 
ธนาคารน้้าใต้ดินเพื่อการแก้ปัญหา
น้้าท่วมและภัยแล้ง 

100,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีการ
บริหารจัดการน้้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน 2.เพื่อพัฒนายกระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินพื้นท่ีเป้าหมายเป็นศูนย์
เรียนรู้ อปท.ต้นแบบการบริหารจัดการน้้าตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้้าใต้ดิน) 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย 
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99.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 350,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส้านักช่าง, ส้านักการ
ช่าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ไฟฟ้าในเขตต้าบลช่องสาริกา 

จ้านวน 2 โครงการ 

100.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษา
ดูงาน 

200,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรและ
ศึกษาดูงาน 

จ้านวน 1 โครงการ 

101.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อเป็นการพัฒนาศึกยภาพของบุคลากรทาง
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

จ้านวน 1 โครงการ 

102.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 566,582.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารใน
ส้านักงาน อบต. 

จ้านวน 1 โครงการ 

103.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุส้านักงาน 100,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ส้านักงาน 
กระดาษ สมุด ปากกา เครื่องเขียน แฟ้ม หมึก
เครื่องถ่ายเอกสาร หมึกเครื่องพิมพ์ต่างๆ แบบ
พิมพ์ต่างๆ ตรายาง ธง พระบรมฉายาลักษณ์ 
พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ฯลฯ  

จ้านวน 1 โครงการ 

104.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุส้านักงาน 80,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส้านักคลัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ส้านักงาน  จ้านวน 1 โครงการ 

105.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นวัสดุ
งานบ้านงานครัว 

จ้านวน 1 โครงการ 

106.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส้านักคลัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จ้านวน 1 โครงการ 

107.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุงานบ้านงานครัว 150,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส้านัก
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จ้านวน 1 โครงการ 

108.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส้านักช่าง, ส้านักการ
ช่าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จ้านวน 1 โครงการ 

109.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุก่อสร้าง 500,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส้านักช่าง, ส้านักการ
ช่าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างและรายจา่ยอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 

จ้านวน 1 โครงการ 

110.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุส้านักงาน 45,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส้านักช่าง, ส้านักการ
ช่าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ส้านักงาน จ้านวน 1 โครงการ 
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111.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุส้านักงาน 40,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส้านัก
สาธารณสุข 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จ้านวน 1 โครงการ 

112.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุส้านักงาน 30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นวัสดุ
ส้านักงาน 

จ้านวน 1 โครงการ 

113.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุส้านักงาน 40,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส้านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ส้านักงาน จ้านวน 1 โครงการ 

114.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 40,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครู่องใช้ต่างๆที่เป็นวัสดุ
ไฟฟ้า 

จ้านวน 1 โครงการ 

115.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 10,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส้านัก
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ้านวน 1 โครงการ 

116.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส้าหรับซ่อมแซมยานพาหนะ 
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

จ้านวน 1 โครงการ 

117.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส้านักคลัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและ
รายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

จ้านวน 1 โครงการ 

118.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส้านัก
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส้าหรับซ่อมแซมยานพาหนะ จ้านวน 1 โครงการ 

119.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส้านักช่าง, ส้านักการ
ช่าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและ
รายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

จ้านวน 1 โครงการ 

120.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 250,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ จ้านวน 1 โครงการ 

121.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 80,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส้านักคลัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ จ้านวน 1 โครงการ 

122.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 250,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส้านักช่าง, ส้านักการ
ช่าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ จ้านวน 1 โครงการ 
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123.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 500,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส้านัก
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ จ้านวน 1 โครงการ 

124.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุการเกษตร 10,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส้านัก
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร จ้านวน 1 โครงการ 

125.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 20,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและ
การจัดกิจกรรมของ อบต. 

จ้านวน 1 โครงการ 

126.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร ่

จ้านวน 1 โครงการ 

127.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 10,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส้านัก
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ้านวน 1 โครงการ 

128.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 5,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวสัดิการสังคม, 
ส้านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ้านวน 1 โครงการ 

129.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 20,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส้านักช่าง, ส้านักการ
ช่าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และ
รายการอื่นๆ 

จ้านวน 1 โครงการ 

130.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 1 โครงการ 

131.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส้านักคลัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 1 โครงการ 

132.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครู่องใช้ต่างๆที่เป็นวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

จ้านวน 1 โครงการ 

133.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000.00 
ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 1 โครงการ 
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สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส้านัก
สาธารณสุข 

134.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส้านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 1 โครงการ 

135.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส้านักช่าง, ส้านักการ
ช่าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 1 โครงการ 

136.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุอื่น 30,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ จ้านวน 1 โครงการ 

137.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุอื่น 10,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส้านักคลัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่เข้าลักษณะ
และประเภทตามระเบียบวิธีงบประมาณ 

จ้านวน 1 โครงการ 

138.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุอื่น 30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ จ้านวน 1 โครงการ 

139.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 50,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส้านัก
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จ้านวน 1 โครงการ 

140.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าไฟฟ้า 900,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสา้หรับสถานท่ีราชการและ
รายการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

จ้านวน 1 โครงการ 

141.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าไฟฟ้า 100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสา้หรับ ศพด.อบต.
ช่องสาริกา 

จ้านวน 1 โครงการ 

142.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าบริการโทรศัพท์ 200,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าอินเตอร์เน็ต จ้านวน 1 โครงการ 

143.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนานัติดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร 

จ้านวน 1 โครงการ 

144.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าบริการไปรษณีย์ 80,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส้านักคลัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนานัติดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร 

จ้านวน 1 โครงการ 

145.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

จัดซื้อโต๊ะท้างานเหล็กพร้อมเก้าอี้ 
จ้านวน 1 ชุด 

15,800.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส้านักคลัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท้างานเหล็กพร้อมเก้าอี้ 
จ้านวน 1 ชุด 

โต๊ะท้างานเห็กพร้อมเก้าอี้ 

146.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

จัดซื้อโต๊ะท้างานเหล็กพร้อมเก้าอี ้ 17,800.00 
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม

เพื่ออ้านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน โต๊ะท้างานเห็กพร้อมเก้าอี้ 
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การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

147.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ 3 ฟุต 12,600.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส้านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะท้างานเห็กพร้อมเก้าอี้ 
จ้านวน 2 ชุด 3 ฟุต 

จ้านวน 1 โครงการ 

148.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

จัดซื้อเก้าอี้ระดับผู้บริหาร จ้านวน 1 
ตัว 

15,800.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส้านักคลัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ระดับผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ี จ้านวน 2 ตัว 

เก้าอี้จ้านวน 2 ตัว 

149.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

จัดซื้อเก้าอี้เจ้าหน้าท่ี จ้านวน 2 ตัว 15,800.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส้านักคลัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ระดับผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ี จ้านวน 3 ตัว 

เก้าอี้ระดับผู้บริหาร จ้านวน 3 ตัว 

150.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง 13,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อใช้อ้านวยความสะดวกในการการจัดเก็บ
เอกสาร 

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง 

151.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าตู้เก็บเอกสารแบบสองบาน 13,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ้านวน 
1 ชุด 

1 โครงการ 

152.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 30,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับ
งานประมวลผลแบบท่ี 1 จ้านวน 1 เครื่อง 

1 เครื่อง 

153.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
ส้าหรับงานประมวลผล 

22,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส้านักคลัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
ส้าหรับงานประมวลผล จ้านวน 1 เครื่อง 

จ้านวน 1 เครื่อง 

154.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าคอมพิวเตอร์ 30,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส้านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ้านวน 
1 ชุด 

1 ชุด 

155.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
ส้าหรับงานประมวลผล 

22,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส้านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
ส้าหรับงานประมวลผล 

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส้าหรับงาน
ประมวลผล 

156.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

เครู่องพิมพ์แบบฉีดหมก/สี 4,300.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส้านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครู่องพิมพ์แบบฉีดหมึก/สี 
จ้านวน 1 เครื่อง 

1 เครู่อง 

157.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าเครืู่องส้ารองไฟฟ้า 3,200.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส้านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องส้ารองไฟฟ้า จ้านวน 1 ชุด 1 เครื่อง 

158.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าจัดซื้อรถบรรทุด(ดีเซล) 854,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส้านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จ้านวน 1 คัน 

159.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ จ้านวน 1 โครงการ 

160.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส้านักคลัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ้านวน 1 โครงการ 
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161.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 150,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส้านักช่าง, ส้านักการ
ช่าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ้านวน 1 โครงการ 

162.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 120,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส้านัก
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ้านวน 1 โครงการ 

163.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

200,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมที่ดินและและ
สิ่งก่อสร้าง 

จ้านวน 1 โครงการ 

164.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กห้องประกอบต่างๆ 

400,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมที่ดินและและ
สิ่งก่อสร้าง 

จ้านวน 1 โครงการ 

165.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าปรับปรุงบ่อขยะ 250,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส้านัก
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมที่ดินและและ
สิ่งก่อสร้าง 

จ้านวน 1 โครงการ 

166.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าบ้ารุงรักษาท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 250,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส้านักช่าง, ส้านักการ
ช่าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมที่ดินและและ
สิ่งก่อสร้าง 

จ้านวน 1 โครงการ 

167.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 30,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท้าวารสารหรือหนังสือพิมพ์
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

จ้านวน 1 โครงการ 

168.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 200,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

จ้านวน 1 โครงการ 

169.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและ
อบรมสัมมนา 

80,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส้านักคลัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับค่าลงทะเบียน
อบรมสัมมนา ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของข้าราชการและ
พนักงานจ้าง 

จ้านวนครั้งท่ีอบรมสัมมนา 

170.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท้าหรือ
ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา 

400,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส้านักคลัง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา 

จ้านวน 1 โครงการ 

171.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 566,582.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ อยา่งน้อย 1 โครงการ 
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172.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าจ้างเหมาบริการ 566,582.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 โครงการ 

173.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าก้าจัดสิ่งปฏิกูล 566,582.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก้าจัดสิ่งปฏิกูลของสา้นักงาน
องค์การบริหารส่วนต้าบลช่องสาริกา 

จ้านวนครั้งท่ีด้าเนินการจัดเก็บสิ่ง
ปฏิกูล 

174.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

จ้านวน 1 โครงการ 

175.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุก่อสร้าง 10,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างและรายการอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง  

จ้านวน 1 โครงการ 

176.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุการเกษตร 30,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรและอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 

จ้านวน 1 โครงการ 

177.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บี
ทีย ู

36,400.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
ขนาด 24,000 บีทียู จ้านวน 1 
เครื่อง 

178.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บี
ทีย ู

42,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้มีเครื่องปรับอากาศไว้ใช้ในส้านักงาน 
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 
18,000 บีทียู จ้านวน 2 เครื่อง 

179.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าอุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

1,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วในการบริการ
ประชาชน 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ จ้านวน 1 เครื่อง 

180.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่าย
ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอก 

200,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ท่ีจ่าย
ให้เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ 

แบบก่อสร้างโครงการได้มาตรฐาน
ถูกต้องครบทุกโครงการ 

181.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 300,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส้านักคลัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าวารสาร,
แผ่นพับ ค่าเย็บหนังสือเข้าปก ค่าโฆษณาและ
เผยแพร ่

จ้านวนครั้งท่ีจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

182.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส้านักคลัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ  

จ้านวน 1 โครงการ 

183.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าจ้างเหมาบริการ 305,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการอื่นๆ 

ทุกปีงบประมาณ 

184.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษา หรือซ่อมแซมสิ่งของ
ท่ีจัดเป็นวัสดุ 

จ้านวน 1 โครงการ 

185.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุการเกษตร 20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  จ้านวน 1 โครงการ 
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186.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าจัดซื้อถังเก็บน้้าแบบไฟเบอร์
กลาสพร้อมขาต้ังและอุปกรณ์ติดต้ัง 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังเก็บน้้าแบบไฟเบอร์
กลาสพร้อมขาต้ังและอุปกรณ์ติดต้ัง 

ถังเก็บน้้าไฟเบอร์กลาส ขนาด 
1,000 ลิตร จ้านวน 4 แท็งก์ 

187.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าจัดซื้อตู้ล้าโพงขยายเสียงเคลื่อนท่ี 10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้ล้าโพงขยายเสียงเคลื่อนท่ี จ้านวน 1 ชุด 

188.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 44,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 จ้านวน 2 
เครื่อง 

189.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

4,300.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อให้มีเครื่องพิมพ์เอกสารไว้พร้อมส้าหรับ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จ้านวน 1 
เครื่อง 

190.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องส้ารองไฟ ขนาด 800 VA  
เครื่องส้ารองไฟ ขนาด 800 VA 
จ้านวน 1 เครื่อง 

191.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุส้านักงาน 40,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส้านัก
สาธารณสุข 

เพื่อให้มีวัสดุส้านักงานพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน จ้านวนวัสดุส้านักงาน 

192.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส้านัก
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ต่างๆ ค่าโทรเลข ค่าซื้อ
ตราไปรษณียากร 

จ้านวนครั้งท่ีด้าเนินการทาง
ไปรษณีย ์

193.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าอุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

700.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์  

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ จ้านวน 1 เครื่อง 



~ 21 ~ 

 
กองการแพทย์ , ส้านัก
สาธารณสุข 

194.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าตู้เย็น 9,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส้านัก
สาธารณสุข 

เพื่อใช้เก็บรักษายา วัคซีน หรือเวชภัณฑ์อื่นๆที่
ต้องเก็บรักษาในอุณภูมิต่้า 

จ้านวน 1 โครงการ 

195.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 100,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส้านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 
จ้านวนครั้งท่ีด้าเนินการจ้างเหมา
บริการ 

196.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส้านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ้านวน 1 โครงการ 

197.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส้านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธณาณัติดวงตรา 
ไปรษณีย ์ 

จ้านวน 1 โครงการ 

198.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าอุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

700.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส้านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์  

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ จ้านวน 1 เครื่อง 

199.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าตู้เก็บเอกสาร 8,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส้านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 
ตู้เก็บเอกสาร (กระจก) ขนาด 4 
ฟุต จ้านวน 2 หลัง 

200.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 600,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส้านัก
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ อย่างน้อย 1 โครงการ 

201.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส้านัก
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 

อย่างน้อย 1 โครงการ 

202.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 900,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส้านักช่าง, ส้านักการ
ช่าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ อย่างน้อย 1 โครงการ 

203.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส้านักช่าง, ส้านักการ
ช่าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

จ้านวน 1 โครงการ 

204.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 350,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส้านักช่าง, ส้านักการ
ช่าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ้านวน 1 โครงการ 
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205.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่าย
ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้ซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง 

100,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส้านักช่าง, ส้านักการ
ช่าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่าย
ใหแ้ก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้ซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

อย่างน้อย 1 โครงการ 

206.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 50,000.00 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม 
พัฒนาระบบสารสนเทศ พัฒนาเว๊ปไซต์  

จ้านวน 1 โครงการ 

207.  
8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตส้าหรับงาน
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง 

จ้านวน 1 โครงการ 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.ช่องสาริกา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด้าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 75 โครงการ จ้านวนเงิน 38,685,854 บาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จ้านวน 73 โครงการ จ้านวนเงิน 15,083,529 ล้านบาท สามารถจ้าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3 1,867,857.23 3 1,867,857.23 

2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 14 9,319,824.68 13 9,302,713.68 

6.ด้านความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     

3.ด้านการพัฒนาการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 271,300.00 3 183,300.00 

4.ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการท่องเท่ียว     

7.การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร     

8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 44 3,093,581.85 43 2,367,766.05 

5.ชุมชนเข้มแข็ง 11 1,361,892.34 11 1,361,892.34 

รวม 75 15,914,456.10 73 15,083,529.30 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ช่องสาริกา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้ 

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ค่าไฟฟ้า 3,000,000.00 1,513,693.27 1,513,693.27 1,486,306.73 

2.  1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วัสดุก่อสร้าง 500,000.00 80,000.00 80,000.00 420,000.00 

3.  1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วัสดุอื่น 700,000.00 274,163.96 274,163.96 425,836.04 

4.  2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

6.โครงการอาหารเช้าเล่า
เร่ืองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต้าบล
ช่องสาริกา 

367,500.00 74,480.00 74,480.00 293,020.00 

5.  2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
7. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

588,000.00 229,920.00 229,920.00 358,080.00 
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6.  2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ค่าอาหารเสริม (นม) 1,472,988.00 494,799.34 494,799.34 978,188.66 

7.  2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

195,000.00 18,861.00 13,365.00 176,139.00 

8.  2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ สตรี เด็ก และ
ผู้ด้อยโอกาส แบบบูรณา
การ 

4,950.00 360.00 360.00 4,590.00 

9.  2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 12,516,000.00 6,487,600.00 6,487,600.00 6,028,400.00 

10.  2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เบ้ียยังชีพคนพิการ 3,240,000.00 1,276,600.00 1,276,600.00 1,963,400.00 

11.  2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000.00 13,500.00 13,500.00 34,500.00 

12.  2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1.โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.
2564 

20,000.00 11,090.00 11,090.00 8,910.00 

13.  2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
พ.ศ.2564 

17,000.00 11,615.00 0.00 5,385.00 

14.  2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

311,300.00 80,100.00 80,100.00 231,200.00 

15.  2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

311,300.00 80,100.00 80,100.00 231,200.00 

16.  2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
8.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

147,000.00 46,000.00 46,000.00 101,000.00 

17.  2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ค่าอาหารเสริม (นม) 1,472,988.00 494,799.34 494,799.34 978,188.66 

18.  
3.ด้านการพัฒนาการบริหารการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

1.ค่าปรับปรุงบ่อขยะ 250,000.00 60,000.00 60,000.00 190,000.00 

19.  
3.ด้านการพัฒนาการบริหารการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

1.ค่าใช้จ่ายโครงการให้
ความรู้ด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชน 

37,500.00 27,300.00 27,300.00 10,200.00 

20.  
3.ด้านการพัฒนาการบริหารการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

305,000.00 184,000.00 96,000.00 121,000.00 

21.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 

1.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินอย่างบูรณาการ 

50,000.00 4,975.00 4,975.00 45,025.00 

22.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 
3.โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง 

120,000.00 16,000.00 16,000.00 104,000.00 

23.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 
2. ค่าใช้จ่ายเน่ืองในวัน
ส้าคัญหรือในโอกาสท่ี
จ้าเป็น 

20,000.00 2,500.00 2,500.00 17,500.00 

24.  5.ชุมชนเข้มแข็ง เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 
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25.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 
1. โครงการเงินอุดหนุน
โรงเรียนสถานศึกษาต่าง
สังกัด 

2,800,000.00 1,274,000.00 1,274,000.00 1,526,000.00 

26.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 
3. โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ ประจ้าปี
งบประมาณ 2564 

38,000.00 7,402.89 7,402.89 30,597.11 

27.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 
3. โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ ประจ้าปี
งบประมาณ 2564 

38,000.00 7,402.89 7,402.89 30,597.11 

28.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 
3. โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ ประจ้าปี
งบประมาณ 2564 

38,000.00 7,402.89 7,402.89 30,597.11 

29.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 
3. โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ ประจ้าปี
งบประมาณ 2564 

38,000.00 7,402.89 7,402.89 30,597.11 

30.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 
3. โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ ประจ้าปี
งบประมาณ 2564 

38,000.00 7,402.89 7,402.89 30,597.11 

31.  5.ชุมชนเข้มแข็ง 
3. โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ ประจ้าปี
งบประมาณ 2564 

38,000.00 7,402.89 7,402.89 30,597.11 

32.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 350,000.00 55,019.40 4,761.50 294,980.60 

33.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

566,582.00 178,915.60 146,915.60 387,666.40 

34.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ วัสดุส้านักงาน 100,000.00 4,562.00 3,494.00 95,438.00 

35.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ วัสดุส้านักงาน 80,000.00 32,542.00 19,942.00 47,458.00 

36.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ วัสดุก่อสร้าง 500,000.00 80,000.00 80,000.00 420,000.00 

37.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ วัสดุส้านักงาน 45,000.00 4,240.00 4,240.00 40,760.00 

38.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ วัสดุส้านักงาน 40,000.00 9,839.00 9,839.00 30,161.00 

39.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 40,000.00 1,712.00 1,712.00 38,288.00 

40.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000.00 5,200.00 5,200.00 144,800.00 

41.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000.00 6,300.00 6,300.00 93,700.00 

42.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 250,000.00 179,288.00 129,263.00 70,712.00 

43.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 80,000.00 35,139.00 25,369.00 44,861.00 

44.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 250,000.00 94,895.00 71,295.00 155,105.00 

45.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 500,000.00 264,847.00 202,647.00 235,153.00 

46.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 20,000.00 1,187.70 1,187.70 18,812.30 

47.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000.00 24,300.00 24,300.00 45,700.00 

48.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,000.00 3,270.00 3,270.00 8,730.00 
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49.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000.00 4,030.00 4,030.00 25,970.00 

50.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ค่าไฟฟ้า 900,000.00 200,368.53 200,368.53 699,631.47 

51.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ค่าไฟฟ้า 100,000.00 33,472.89 33,472.89 66,527.11 

52.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ค่าบริการโทรศัพท์ 200,000.00 51,656.39 51,656.39 148,343.61 

53.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ค่าบริการไปรษณีย ์ 5,000.00 228.00 228.00 4,772.00 

54.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ค่าบริการไปรษณีย ์ 80,000.00 2,929.00 2,792.00 77,071.00 

55.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

100,000.00 19,700.00 19,700.00 80,300.00 

56.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

50,000.00 5,650.67 5,650.67 44,349.33 

57.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

150,000.00 7,500.00 7,500.00 142,500.00 

58.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

120,000.00 78,112.21 73,422.21 41,887.79 

59.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 1.ค่าปรับปรุงบ่อขยะ 250,000.00 60,000.00 60,000.00 190,000.00 

60.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ 

30,000.00 7,000.00 6,000.00 23,000.00 

61.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
1. ค่าใช้จ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนและอบรม
สัมมนา 

80,000.00 28,680.00 28,680.00 51,320.00 

62.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

566,582.00 178,915.60 146,915.60 387,666.40 

63.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

566,582.00 178,915.60 146,915.60 387,666.40 

64.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

566,582.00 178,915.60 146,915.60 387,666.40 

65.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000.00 4,790.25 4,790.25 195,209.75 

66.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ วัสดุก่อสร้าง 10,000.00 936.25 936.25 9,063.75 

67.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

300,000.00 150,364.00 116,464.00 149,636.00 

68.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000.00 1,450.00 0.00 78,550.00 

69.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

305,000.00 184,000.00 96,000.00 121,000.00 

70.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

600,000.00 434,300.00 258,800.00 165,700.00 

71.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000.00 29,900.00 29,900.00 70,100.00 

72.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

900,000.00 187,000.00 155,000.00 713,000.00 

73.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000.00 10,836.16 9,476.16 89,163.84 

74.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 350,000.00 55,019.40 4,761.50 294,980.60 
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75.  8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

50,000.00 17,654.60 17,654.60 32,345.40 

 

รายงานสรปุผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.ช่องสาริกา พัฒนานิคม จ.ลพบุร ี 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 263 474,017,200.00 9 9,183,000.00 3 1,867,857.23 3 1,867,857.23 

2.2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 89 28,183,697.00 37 22,440,746.00 14 9,319,824.68 13 9,302,713.68 

3.6.ด้านความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 26 2,719,750.00 16 1,456,184.00     

4.3.ด้านการพัฒนาการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม 10 4,480,000.00 6 917,500.00 3 271,300.00 3 183,300.00 

5.4.ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการท่องเท่ียว 6 560,000.00 1 60,000.00     

6.7.การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร 12 5,140,000.00 1 100,000.00     

7.8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 162 34,017,900.00 109 14,343,228.00 44 3,093,581.85 43 2,367,766.05 

8.5.ชุมชนเข้มแข็ง 50 7,926,200.00 28 5,060,500.00 11 1,361,892.34 11 1,361,892.34 

รวม 618 557,044,747.00 207 53,561,158.00 75 15,914,456.10 73 15,083,529.30 
 

 
 

 
ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
    การด้าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต้าบลช่องสาริกา ตามแผนการด้าเนินงานประจ้าปี สรุปไดด้ังนี้ 
  
 โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการด้าเนินงาน   จ้านวน  207  โครงการ 
  รายงานสถานการณด์้าเนินการ รอบ 6 เดือน  จ้านวน  207  โครงการ 
   *คิดเป็นร้อยละ 100 
  อยู่ระหว่างการด้าเนินการ    จ้านวน  134  โครงการ 
   *คิดเป็นร้อยละ 64.73 
  ด้าเนินการแล้วเสร็จ    จ้านวน   73  โครงการ 
   *คิดเป็นร้อยละ 35.27  
 
 


