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องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี 

 



องคการบริหารสวนตําบลวังจั่น
เขต/อําเภอ โคกสําโรง    จังหวัดลพบุรี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9/2  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล วังจั่น
  เขต/อําเภอ โคกสําโรง  จังหวัดลพบุรี  15120

พื้นที่ 30.55 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 2,921 คน
ชาย 1,425 คน

หญิง 1,496 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลวังจั่น
อําเภอโคกสําโรง  จังหวัดลพบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังจั่น

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวังจั่น จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลวังจั่นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นองคการ
บริหารสวนตําบลวังจั่น จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 60,116,985.46 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 51,862,778.14 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 15,667,930.69 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 2,456,937.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 23,772,719.19 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 4,951.28 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 158,513.20 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 474,443.06 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,617,664.65 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 9,517,147.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 11,583.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 17,435,906.83 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 5,591,048.87 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,047,611.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,949,867.50 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,058,010.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 789,369.46 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 11,583.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 1,581,856.80 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลวังจั่น
อําเภอโคกสําโรง  จังหวัดลพบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 4,951.28 205,500.00 210,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

158,513.20 24,000.00 127,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 474,443.06 653,500.00 701,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 55,000.00 55,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 637,907.54 938,000.00 1,098,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 13,617,664.65 13,362,000.00 14,202,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13,617,664.65 13,362,000.00 14,202,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,517,147.00 14,700,000.00 14,700,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

9,517,147.00 14,700,000.00 14,700,000.00

รวม 23,772,719.19 29,000,000.00 30,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลวังจั่น
อําเภอโคกสําโรง  จังหวัดลพบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 5,591,048.87 6,800,000.00 7,375,000.00

งบบุคลากร 7,047,611.00 10,790,900.00 10,747,400.00

งบดําเนินงาน 2,949,867.50 7,169,200.00 7,215,600.00

งบลงทุน 1,058,010.00 3,541,900.00 2,998,000.00

งบเงินอุดหนุน 789,369.46 698,000.00 810,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 17,435,906.83 29,000,000.00 29,146,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลวังจั่น
อําเภอโคกสําโรง  จังหวัดลพบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลวังจั่น
อําเภอโคกสําโรง  จังหวัดลพบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,530,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 987,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,382,400

แผนงานสาธารณสุข 431,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,125,600

แผนงานเคหะและชุมชน 946,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 169,500

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 125,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,879,400

แผนงานการเกษตร 194,600

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,375,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 29,146,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลวังจั่น
อําเภอโคกสําโรง  จังหวัดลพบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,375,000 7,375,000
    งบกลาง 7,375,000 7,375,000

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,720,400 345,000 1,660,000 379,000 7,104,400
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,710,400 0 0 0 1,710,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,010,000 345,000 1,660,000 379,000 5,394,000

งบดําเนินงาน 2,101,000 174,000 893,000 57,000 3,225,000
    คาตอบแทน 750,000 104,000 198,000 27,000 1,079,000

    คาใช้สอย 971,000 70,000 160,000 30,000 1,231,000

    คาวัสดุ 100,000 0 535,000 0 635,000

    คาสาธารณูปโภค 280,000 0 0 0 280,000

งบลงทุน 100,000 0 71,100 0 171,100
    คาครุภัณฑ 100,000 0 71,100 0 171,100

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 30,000

รวม 6,951,400 519,000 2,624,100 436,000 10,530,500

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 282,000 282,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 282,000 282,000

งบดําเนินงาน 405,000 405,000
    คาตอบแทน 53,000 53,000

    คาใช้สอย 322,000 322,000

    คาวัสดุ 30,000 30,000

งบลงทุน 300,000 300,000
    คาครุภัณฑ 300,000 300,000

รวม 987,000 987,000

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,799,000 0 1,799,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,799,000 0 1,799,000

งบดําเนินงาน 775,500 345,900 1,121,400
    คาตอบแทน 132,000 0 132,000

    คาใช้สอย 152,000 345,900 497,900

    คาวัสดุ 406,500 0 406,500

    คาสาธารณูปโภค 85,000 0 85,000

งบเงินอุดหนุน 0 462,000 462,000
    เงินอุดหนุน 0 462,000 462,000

รวม 2,574,500 807,900 3,382,400

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 291,000 291,000
    คาตอบแทน 130,000 130,000

    คาใช้สอย 71,000 71,000

    คาวัสดุ 90,000 90,000

งบเงินอุดหนุน 140,000 140,000
    เงินอุดหนุน 140,000 140,000

รวม 431,000 431,000

หน้า : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 776,000 0 776,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 776,000 0 776,000

งบดําเนินงาน 200,000 149,600 349,600
    คาตอบแทน 135,000 0 135,000

    คาใช้สอย 35,000 149,600 184,600

    คาวัสดุ 30,000 0 30,000

รวม 976,000 149,600 1,125,600
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 130,000 96,000 620,000 846,000
    คาใช้สอย 50,000 96,000 620,000 766,000

    คาวัสดุ 80,000 0 0 80,000

งบเงินอุดหนุน 100,000 0 0 100,000
    เงินอุดหนุน 100,000 0 0 100,000

รวม 230,000 96,000 620,000 946,000

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 119,500 119,500
    คาใช้สอย 119,500 119,500

งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000
    เงินอุดหนุน 50,000 50,000

รวม 169,500 169,500
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 45,000 52,000 97,000
    คาใช้สอย 45,000 52,000 97,000

งบเงินอุดหนุน 0 28,000 28,000
    เงินอุดหนุน 0 28,000 28,000

รวม 45,000 80,000 125,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 786,000 0 786,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 786,000 0 786,000

งบดําเนินงาน 655,000 66,100 721,100
    คาตอบแทน 175,000 0 175,000

    คาใช้สอย 350,000 66,100 416,100

    คาวัสดุ 130,000 0 130,000

งบลงทุน 174,400 2,197,900 2,372,300
    คาครุภัณฑ 174,400 0 174,400

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 2,197,900 2,197,900

รวม 1,615,400 2,264,000 3,879,400

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000 40,000
    คาใช้สอย 15,000 20,000 35,000

    คาวัสดุ 5,000 0 5,000

งบลงทุน 0 154,600 154,600
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 154,600 154,600

รวม 20,000 174,600 194,600

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,530,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 987,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,382,400

แผนงานสาธารณสุข 431,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,125,600

แผนงานเคหะและชุมชน 946,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 169,500

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 125,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,879,400

แผนงานการเกษตร 194,600

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,375,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 29,146,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลวังจั่น และโดยอนุมัติของ
นายอําเภอโคกสําโรง

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 29,146,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 29,146,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลวังจั่น
อําเภอโคกสําโรง  จังหวัดลพบุรี



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลวังจั่นปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลวังจั่นมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นางน้ําค้าง  พลายละหาร)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลวังจั่น

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายณรงค์  ชัยจํารัส)

ตําแหนง นายอําเภอโคกสําโรง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลวังจั่น
อําเภอโคกสําโรง  จังหวัดลพบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 133,281.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 39,770.75 1,421.75 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 2,521.53 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ภาษีป้าย 0.00 1,008.00 0.00 100.00 % 5,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 173,051.75 4,951.28 205,500.00 210,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,047.60 931.20 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 101,230.00 0.00 100.00 % 100,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 405.50 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 250.00 290.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 54,293.00 10,000.00 100.00 % 20,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

1,100.00 1,100.00 10,000.00 -90.00 % 1,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 527.50 263.50 0.00 100.00 % 1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,925.10 158,513.20 24,000.00 127,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 0.00 2,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     ดอกเบี้ย 451,333.00 472,443.06 653,500.00 7.12 % 700,000.00
     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 451,333.00 474,443.06 653,500.00 701,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 36,500.00 0.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 41.16 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 36,541.16 0.00 55,000.00 55,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,451,612.44 9,735,138.17 11,000,000.00 0.00 % 11,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,272,650.16 1,249,745.70 200,000.00 200.00 % 600,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 45,353.24 42,188.93 90,000.00 -55.56 % 40,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,588,325.94 2,225,190.46 1,600,000.00 37.50 % 2,200,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 0.00 1,540.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาภาคหลวงแร 41,875.47 43,196.04 30,000.00 33.33 % 40,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 22,838.80 19,814.35 40,000.00 -50.00 % 20,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

392,686.00 300,851.00 400,000.00 -25.00 % 300,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,815,342.05 13,617,664.65 13,362,000.00 14,202,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 9,317,120.00 9,517,147.00 14,700,000.00 0.00 % 14,700,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,317,120.00 9,517,147.00 14,700,000.00 14,700,000.00
รวมทุกหมวด 24,796,313.06 23,772,719.19 29,000,000.00 30,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลวังจั่น

อําเภอโคกสําโรง  จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 30,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 210,000 บาท
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 127,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับปที่ผานมา
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คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 701,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 700,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับปที่ผานมา

รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 55,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการมากกวาปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,202,000 บาท
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 11,000,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,200,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา
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คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 14,700,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 14,700,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 50,238 45,046 59,000 10.17 % 65,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 2,040 5,000 -20 % 4,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,931,900 4,069,800 4,860,000 9.01 % 5,298,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,092,000 1,037,600 1,152,000 10.42 % 1,272,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000 6,000 30,000 0 % 30,000

เงินสํารองจาย 56,000 223,562.87 1,078,000 -72.17 % 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 306,000

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล 70,000 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,060 0 0 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลวังจั่น

อําเภอโคกสําโรง    จังหวัดลพบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ตําบล

0 70,000 70,000 -100 % 0

สมทบกองทุนหลังประกันสุขภาพระดับ
ตําบล

0 0 0 100 % 100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

137,000 137,000 286,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 5,345,198 5,591,048.87 7,540,000 7,375,000
รวมงบกลาง 5,345,198 5,591,048.87 7,540,000 7,375,000
รวมงบกลาง 5,345,198 5,591,048.87 7,540,000 7,375,000

รวมแผนงานงบกลาง 5,345,198 5,591,048.87 7,540,000 7,375,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 520,000 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 520,000

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 43,000 0 % 43,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 43,000 0 % 43,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  11:45 หน้า : 2/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,179,132 1,195,200 1,368,000 -25.58 % 1,018,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,863,852 1,879,920 2,060,400 1,710,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,691,103 1,817,100 2,560,000 -14.06 % 2,200,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 35,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 252,000 217,000 236,000 4.24 % 246,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 223,620 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 462,920 482,160 431,000 -2.55 % 420,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 61,900 58,380 72,000 -16.67 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,691,543 2,609,640 3,383,000 3,010,000
รวมงบบุคลากร 4,555,395 4,489,560 5,443,400 4,720,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

8,650 46,850 260,000 46.15 % 380,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 0 100 % 5,000
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาเชาบ้าน 136,500 150,000 325,000 0 % 325,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,950 9,950 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 153,100 206,800 605,000 750,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 1,296 0 5,000 -100 % 0

คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 5,000

คาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ 168,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการจัดทําเว็ปไซด์ 3,210 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการจัดทําเว็ปไซด์ อบต. 0 0 10,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการจัดทําเว็ปไซด์ อบต. 0 0 0 100 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการบอทิ้งขยะ 70,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
สถานที่

88,000 88,000 96,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ

0 0 0 100 % 96,000

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 0 0 0 100 % 20,000
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คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ  19,429 20,129 182,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาสํารวจความพึงพอใจ 0 0 30,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 100 % 10,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 0 86,070 140,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 79,200 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 18,250 6,000 233.33 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการปกปองสถาบันสําคัญของ
ชาติ 

0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการลพบุรีเมืองสะอาด 35,810 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 350,000

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง 0 0 110,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 200,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 38,168 37,300 0 0 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 39,980 154,310 0 0 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 

1,000 2,000 5,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 150,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 0 2,430 5,000 -100 % 0
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โครงการประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแผนชุมชน

1,350 0 5,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาองค์ความรู้ให้แกผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง และลูกจ้าง

0 0 0 100 % 200,000

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมผู้
บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง/ส.อบต.วังจั่น

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมผู้
บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง/ส.อบต.วังจั่น 

0 0 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 49,200 8,800 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 594,643 417,289 864,000 971,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 42,909 45,057 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,280 8,550 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 62,189 53,607 100,000 100,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 98,152 122,035.38 160,000 0 % 160,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 21,425.63 12,116.18 25,000 0 % 25,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,668.33 2,598.19 35,000 0 % 35,000

คาบริการไปรษณีย์ 294.25 379 10,000 -50 % 5,000
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 19,056.36 17,976 35,000 0 % 35,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 141,596.57 155,104.75 265,000 280,000
รวมงบดําเนินงาน 951,528.57 832,800.75 1,834,000 2,101,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ 0 4,000 2,000 -100 % 0

คาจัดซื้อคาจัดซื้อตู้เหล็กบนบานเลื่อน
กระจก-ลางบานเลื่อนทึบ 

0 6,200 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร 0 0 6,500 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องโทรสาร 0 8,990 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  0 26,500 72,800 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง  0 9,600 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน  0 0 18,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะประชุม 0 0 68,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 60,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 18,200 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 0 22,000 -100 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์

0 3,945 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 3,900 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 0 17,300 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 98,635 249,300 100,000
รวมงบลงทุน 0 98,635 249,300 100,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง)

0 0 0 100 % 20,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง)

20,000 20,000 20,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี/วันสําคัญทางศาสนา 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการจัดงานรัฐพิธี/วันสําคัญทางศาสนา 0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 30,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 5,526,923.57 5,440,995.75 7,556,700 6,951,400
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 345,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 345,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 345,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 29,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 3,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 72,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 104,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการสํารวจความพึงพอใจ 0 0 0 100 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 25,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 0 0 0 100 % 5,000

โครงการประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแผนชุมชน

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 70,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 174,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 519,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 732,000 772,080 1,200,000 2.5 % 1,230,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 50,000 -16 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 179,940 190,500 224,000 -1.79 % 220,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 24,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 953,940 1,004,580 1,594,000 1,660,000
รวมงบบุคลากร 953,940 1,004,580 1,594,000 1,660,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 90,000 -33.33 % 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาเชาบ้าน 87,232 87,990 97,200 0.82 % 98,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 5,500 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 87,232 93,490 197,200 198,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ  0 7,900 30,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 0 0 0 100 % 20,000
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 16,700 30,780 50,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

98,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 11,520 9,480 40,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

โครงการประชาสัมพันธ์การชําระภาษี
ประจําปี

0 0 0 100 % 5,000

โครงการประชาสัมพันธ์การชําระภาษี
ประจําปี

0 4,738 5,000 -100 % 0

โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถาน
ที่

0 955 0 0 % 0

โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถาน
ที่

0 0 0 100 % 5,000

โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถาน
ที่ 

0 0 5,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,427.79 30,623.91 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 146,647.79 84,476.91 180,000 160,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 29,826 23,325 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 6,715 9,730 15,000 0 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 6,030 87,403.93 150,000 0 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 82,820 75,330 250,000 20 % 300,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,450 16,353 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 129,841 212,141.93 485,000 535,000
รวมงบดําเนินงาน 363,720.79 390,108.84 862,200 893,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อคาจัดซื้อตู้เหล็กบนบานเลื่อน
กระจก-ลางบานเลื่อนทึบ 

0 0 17,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  0 43,300 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิดทึบ  0 0 16,500 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง  0 0 7,500 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน   0 0 18,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อตู้เย็น 0 0 0 100 % 18,500
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 56,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 
LED ขาวดํา

0 2,600 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 
LED ขาวดํา

0 0 0 100 % 2,600

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 0 5,470 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 107,870 59,000 71,100
รวมงบลงทุน 0 107,870 59,000 71,100

รวมงานบริหารงานคลัง 1,317,660.79 1,502,558.84 2,515,200 2,624,100
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 379,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 379,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 17,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 27,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 57,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 436,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 6,844,584.36 6,943,554.59 10,071,900 10,530,500
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 270,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 282,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 282,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

33,600 0 50,000 0 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 33,600 0 50,000 53,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคล 0 0 0 100 % 72,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

0 48,000 96,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมและการลงทะเบียนตางๆ 0 0 30,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  0 0 5,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมความรู้และ
ปองกันอาสาจราจร

0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมความรู้และ
ปองกันอาสาจราจร

1,720 2,150 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมความรู้และ
ปองกันอาสาจราจร 

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการธนาคารน้ําใต้ดิน 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน กู้
ชีพ กู้ภัย 

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลกรานต์ 

2,530 0 5,000 -100 % 0

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลกรานต์

0 0 0 100 % 5,000

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปีใหม

0 0 0 100 % 5,000

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปีใหม 

2,960 2,530 5,000 -100 % 0
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 91,255 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือน

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการไมเผาเราชวยกันระวังไฟ 0 0 0 100 % 5,000

โครงการไมเผาเราชวยกันระวังไฟ 0 3,010 5,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์การปองกันอัคคีภัยในครัว
เรือน

0 0 0 100 % 5,000

โครงการรณรงค์การปองกันอัคคีภัยในครัว
เรือน 

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อคนิรภัย 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อคนิรภัย 0 0 0 100 % 5,000

โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อคนิรภัย 4,200 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 11,410 146,945 191,000 322,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 45,010 146,945 271,000 405,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาเปลี่ยนถังบรรจุน้ํารถบรรทุกน้ํา 0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 300,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 300,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 45,010 146,945 271,000 987,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 45,010 146,945 271,000 987,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 257,580 392,621 1,142,000 -12.43 % 1,000,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 24,000
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เงินประจําตําแหนง 0 0 50,000 -16 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0 17,500 59,500 -29.41 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 502,320 495,830 642,000 3.89 % 667,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 60,000 -60 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 771,900 917,951 1,953,500 1,799,000
รวมงบบุคลากร 771,900 917,951 1,953,500 1,799,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 89,110 -21.45 % 70,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 42,000 0 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 151,110 132,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาจัดทําปายโลหะศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 33,000 0 0 % 0
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คาจ้างเหมาบริการบุคคลปฎิบัติงาน
สารบรรณ และงานธุรการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

0 76,000 96,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ  0 10,000 10,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 0 0 0 100 % 10,000

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 100 % 2,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 25,400 41,900 50,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 14,628 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 3,112 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 7,900 9,640 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,800 72,560 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 38,212 257,728 226,000 152,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 7,991.13 16,994 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,755 13,540 10,000 2,685 % 278,500

คาอาหารเสริม (นม) 250,714.5 209,123.38 306,592 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 5,803 11,387.77 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,360 11,360 20,000 0 % 20,000

วัสดุการศึกษา 28,760 10,000 30,000 0 % 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 0 2,000 900 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 296,383.63 272,405.15 441,592 406,500
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 22,577.77 0 50,000 -20 % 40,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 25,000 -60 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,763.98 7,575.6 35,000 0 % 35,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 31,341.75 7,575.6 110,000 85,000
รวมงบดําเนินงาน 365,937.38 537,708.75 928,702 775,500
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้  0 5,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 21,530 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 
LED ขาวดํา

0 2,590 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์

0 7,890 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 37,610 0 0
รวมงบลงทุน 0 37,610 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,137,837.38 1,493,269.75 2,882,202 2,574,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมากั้นห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 310,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาจัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ 0 0 8,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาจัดทําปายโลหะศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

0 0 8,000 -100 % 0
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คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 0 0 0 100 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ  0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาสี 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาสี 0 0 0 100 % 5,000

โครงการคุกกิ้งคลาส 0 0 0 100 % 5,000

โครงการคุกกิ้งคลาส  0 0 2,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ 0 0 2,000 -100 % 0

โครงการเด็กปฐมวัยเรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียงสูการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้

0 0 0 100 % 5,000

โครงการเด็กปฐมวัยเรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียงสูการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0 1,175 2,000 -100 % 0

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 2,000

โครงการประสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน 0 0 0 100 % 2,000

โครงการประสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน 
          

0 430 2,000 -100 % 0
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โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ
เรียนรู้

0 0 0 100 % 2,000

โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ
เรียนรู้

0 0 2,000 -100 % 0

โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ
เรียนรู้ 

0 900 0 0 % 0

โครงการวันแมแหงชาติ 0 0 0 100 % 5,000

โครงการวันแมแหงชาติ 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้สําหรับเด็กและ
เยาวชน           

15,300 26,005 50,000 -100 % 0

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้สําหรับเด็กและ
เยาวชน

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมการรักการอานในเด็ก
ปฐมวัย

0 0 0 100 % 2,000

โครงการสงเสริมการรักการอานในเด็ก
ปฐมวัย           

0 1,980 2,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 0 0 2,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 0 0 0 100 % 5,000

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
เด็กปฐมวัย

0 0 0 100 % 2,000

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
เด็กปฐมวัย

0 430 2,000 -100 % 0
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โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 0 300 2,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 0 0 0 100 % 2,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 

340,880 0 245,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (การจัดการศึกษา)

0 0 137,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (การจัดการศึกษา)

0 0 0 100 % 84,900

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)

0 0 0 100 % 154,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาการจัดการศึกษา (สําหรับเด็ก
อายุ 3-5ปี) 

0 22,600 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาการเรียนการสอน (รายหัว) 

0 59,500 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาคาจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวัน

0 141,780 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน

0 2,500 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน

0 0 0 100 % 5,000
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โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน 

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 356,180 257,600 806,000 345,900
รวมงบดําเนินงาน 356,180 257,600 806,000 345,900

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อพัดลมติดพนัง  0 0 8,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง
พร้อมเครื่องขยายเสียง 

0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 60,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 83,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 83,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน 400,000 398,000 0 0 % 0

อุดหนุนอาหารกลางวัน 0 0 0 100 % 462,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน  0 0 440,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 400,000 398,000 440,000 462,000
รวมงบเงินอุดหนุน 400,000 398,000 440,000 462,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 756,180 655,600 1,329,000 807,900
รวมแผนงานการศึกษา 1,894,017.38 2,148,869.75 4,211,202 3,382,400

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 130,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 130,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลสุนัข/แมว 0 0 0 100 % 6,000
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คาจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลสุนัข/แมว 0 1,620 6,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์ปองกันและแก้ไขโรคไข้
หวัดนกและโรคอุบัติใหม

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ปองกันและแก้ไขโรค
ระบาด และโรคอุบัติใหม

0 0 0 100 % 50,000

โครงการรณรงค์และปองกันโรคไข้เลือด
ออก

0 0 0 100 % 5,000

โครงการรณรงค์และปองกันโรคไข้เลือด
ออก  

0 430 5,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

1,149 430 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้
สัมผัสอาหาร

0 7,500 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,149 9,980 36,000 71,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,135 61,400 90,000 0 % 90,000

รวมค่าวัสดุ 12,135 61,400 90,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 13,284 71,380 126,000 291,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 100 % 140,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 140,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 140,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 13,284 71,380 126,000 431,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 13,284 71,380 126,000 431,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 205,780 224,160 710,000 0 % 710,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  11:45 หน้า : 30/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 4,000 500 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 50,000 -16 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 205,780 224,160 764,000 776,000
รวมงบบุคลากร 205,780 224,160 764,000 776,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 45,000 -11.11 % 40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,890 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 115,890 135,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ  0 0 5,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 0 500 40,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 968 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 25,000

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ (กิจกรรมว้าวุน 
วุ้นครอบครัว)

0 1,300 3,000 -100 % 0

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 430 0 0 0 % 0

โครงการชวยเหลือผู้ประสบภัย 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการเตรียมความพร้อมสูวัยผู้สูงอายุ 0 0 17,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพกลุมแม
บ้าน/สตรีตําบลวงจั่น  (การทํากล้วย
ฉาบ-เผือกฉาบ-มันฉาบ)

0 300 5,500 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพกลุมแม
บ้าน/สตรีตําบลวังจั่น  (การทําขนมไทย
โบราณ  ข้าวต้มหัวหงอก และน้ําสมุนไพร
ตะไคร้ใบเตย)

0 0 7,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง 

0 0 7,600 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมสิทธิและบทบาทหน้าที่
ของสตรี

0 0 11,600 -100 % 0
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โครงการฝึกอบรมอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

3,300 0 3,500 -100 % 0

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้ม
แข็งในครอบครัว

0 0 2,500 -100 % 0

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์และผู้ด้อยโอกาสตําบลวังจั่น

0 0 1,500 -100 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุตําบลวังจั่น

0 1,300 14,600 -100 % 0

โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อนชวย
เพื่อน

0 0 19,600 -100 % 0

โครงการสงเสริมสุขภาพและอบรมแกนนําผู้
สูงอายุ

0 6,930 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสุขภาพและอบรมแกนนําผู้
สูงอายุ 

0 0 9,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพการทําขนมไทย 0 4,435 5,000 -100 % 0

โครงการสานสายใย ใสใจสุขภาพเด็กด้อย
โอกาสและไร้ที่พึ่ง

0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 4,698 14,765 214,900 35,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,989 3,710 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 450 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 10,439 3,710 30,000 30,000
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รวมงบดําเนินงาน 15,137 18,475 360,790 200,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 30,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 1,950 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 1,950 36,000 0
รวมงบลงทุน 0 1,950 36,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมกิจกรรมเหลากาชาด
อําเภอโคกสําโรง 

0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 10,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 10,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 220,917 244,585 1,170,790 976,000
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 3,000

โครงการชวยเหลือผู้ประสบภัย 0 0 0 100 % 50,000

โครงการชวยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส/คนไร้ที่พึ่ง

0 0 0 100 % 30,000

โครงการเตรียมความพร้อมสูวัยผู้สูงอายุ 0 0 0 100 % 11,500

โครงการฝึกอบรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
กลุมสตรีตําบลวังจั่น

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์และผู้ด้อยโอกาสตําบลวังจั่น

0 0 0 100 % 1,500

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุตําบลวังจั่น

0 0 0 100 % 14,600
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โครงการสงเสริมสุขภาพและอบรมแกนนําผู้
สูงอายุ

0 0 0 100 % 9,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 149,600
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 149,600

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 149,600
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 220,917 244,585 1,170,790 1,125,600

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 346,020 369,360 710,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 50,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 8,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 12,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 388,020 411,360 780,000 0
รวมงบบุคลากร 388,020 411,360 780,000 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

64,000 62,900 90,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 36,000 36,000 60,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 100,000 98,900 160,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

กั้นห้องสํานักงาน 0 0 100,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ  23,000 23,400 47,700 -100 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 12,400 5,200 30,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 920 0 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 47,400 55,000 100,008 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 83,720 83,600 307,708 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 3,553 2,875 10,000 -100 % 0
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วัสดุกอสร้าง 45,256.24 7,263.16 90,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,560 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 52,369.24 10,138.16 130,000 0
รวมงบดําเนินงาน 236,089.24 192,638.16 597,708 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อคาจัดซื้อตู้เหล็กบนบานเลื่อน
กระจก-ลางบานเลื่อนทึบ 

0 12,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องปัมน้ํา 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์

0 3,945 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 16,345 20,000 0
รวมงบลงทุน 0 16,345 20,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตประปา หมูที่ 3 0 256,371 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 256,371 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 256,371 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 624,109.24 876,714.16 1,397,708 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 42,424 66,100 90,000 -11.11 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 42,424 66,100 90,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 42,424 66,100 90,000 130,000

งบลงทุน
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล. พร้อมวางทอ
ระบายน้ําและบอพัก หมูที่ 1 เส้นที่ 1 

0 0 357,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. พร้อมวางทอ
ระบายน้ําและบอพัก หมูที่ 1 เส้นที่ 2 

0 0 295,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 1 0 164,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 3 0 0 354,800 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 4 0 0 534,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 6 0 141,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 

271,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 5 

1,133,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินพร้อมดินลูกรัง หมู
ที่ 5

0 0 99,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินพร้อมดินลูกรัง หมู
ที่ 6

0 0 11,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินลูกรัง หมูที่ 1 89,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินลูกรัง หมูที่ 2. 89,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินลูกรัง หมูที่ 4 52,500 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนดินลูกรัง หมูที่ 4. 37,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินลูกรัง หมูที่ 5 90,000 0 118,300 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินลูกรัง หมูที่ 6 90,000 0 163,800 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินลูกรัง หมูที่ 7 212,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินลูกรัง หมูที่ 7 0 0 118,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง หมูที่ 4 0 3,600 0 0 % 0

โครงการกอสร้างทอระบายน้ําและบอพัก 
เส้นที่ 1 หมูที่ 2 

0 0 195,800 -100 % 0

โครงการกอสร้างทอระบายน้ําและบอพัก 
เส้นที่ 2 หมูที่ 2 

0 0 191,500 -100 % 0

โครงการกอสร้างบล็อคคอนเวิร์ส หมูที่ 6 318,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างฝายน้ําล้น หมูที่ 7 0 89,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําพร้อมเหล็ก
ตะแกรง หมูที่ 4

0 135,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําพร้อมเหล็ก
ตะแกรง หมูที่ 5

0 212,000 0 0 % 0

โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 7 0 0 227,900 -100 % 0

โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 7 0 0 51,700 -100 % 0
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบและควบคุมงาน 79,420 51,000 300,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,462,420 795,600 3,020,500 0
รวมงบลงทุน 2,462,420 795,600 3,020,500 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตจําหนายไฟฟาและติดตั้ง
กิ่งโคมไฟฟาสาธารณะ

0 36,998.46 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งกิ่ง
โคมไฟฟาสาธารณะ

417,691.62 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟา และติดตั้งกิ่งโคม
ไฟฟาสาธารณะ

0 0 0 100 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 417,691.62 36,998.46 0 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 417,691.62 36,998.46 0 100,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 2,922,535.62 898,698.46 3,110,500 230,000
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งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบุคคล 0 0 0 100 % 96,000

จ้างเหมาบริการบุคคลทําความสะอาด/ดูแล
ต้นไม้/สนามหญ้า และสวนหยอม องค์การ
บริหารสวนตําบลวังจั่น

0 0 64,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 64,000 96,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 64,000 96,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม้ 0 0 17,400 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 0 0 19,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 36,400 0
รวมงบลงทุน 0 0 36,400 0

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 100,400 96,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาคนงานประจํารถขยะ 0 0 0 100 % 120,000

คาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ 0 0 0 100 % 60,000

คาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ 0 288,000 288,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการบอทิ้งขยะ 0 90,000 240,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการบอทิ้งขยะ 0 0 0 100 % 300,000

คาจ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกขยะ 0 0 0 100 % 90,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการลพบุรีเมืองสะอาด 0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายโครงการลพบุรีเมืองสะอาด 0 18,930 0 0 % 0

โครงการลพบุรีเมืองสะอาด 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 396,930 578,000 620,000
รวมงบดําเนินงาน 0 396,930 578,000 620,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 396,930 578,000 620,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,546,644.86 2,172,342.62 5,186,608 946,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมฟนฟู/บําบัด/ฝึกอาชีพ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการเยาวชนรุนใหม หางไกลยาเสพติด 0 0 0 100 % 8,500

โครงการเยาวชนรุนใหม หางไกลยาเสพติด 0 0 8,500 -100 % 0

โครงการรณรงค์ตอต้านยาเสพติด 0 0 0 100 % 5,000

โครงการรณรงค์ตอต้านยาเสพติด 0 2,208 5,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 0 300 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน 0 0 6,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน 0 0 0 100 % 6,000

โครงการอบรมนักเรียนโรงเรียนบ้านวังจั่น
ตอต้ายยาเสพติด

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมนักเรียนโรงเรียนบ้านวังจั่น
ตอต้ายยาเสพติด

0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพึ่งตนเอง 

201,780 0 100,000 -100 % 0

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพึ่งตนเอง

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 201,780 2,508 139,500 119,500
รวมงบดําเนินงาน 201,780 2,508 139,500 119,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอโคกสําโรง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอโคกสําโรง

50,000 50,000 50,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000 50,000 50,000 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 50,000 50,000 50,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 251,780 52,508 189,500 169,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 251,780 52,508 189,500 169,500
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดในชวง
เทศกาลวันเข้าพรรษา 

0 0 25,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดในชวง
เทศกาลสงกรานต์

0 0 0 100 % 25,000

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดในชวง
เทศกาลสงกรานต์

20,860 0 25,000 -100 % 0

โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมในการแขงขันใน
ระดับตางๆ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมในการแขงขันใน
ระดับตางๆ 

0 7,625 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 20,860 7,625 70,000 45,000
รวมงบดําเนินงาน 20,860 7,625 70,000 45,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 20,860 7,625 70,000 45,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการการสัปดาห์สงเสริมวันวิสาขบูชา
โลก

0 0 0 100 % 2,000

โครงการการสัปดาห์สงเสริมวันวิสาขบูชา
โลก

0 0 2,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 0 0 2,000 -100 % 0

โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 3 
มิถุนายน

0 3,850 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 4,430 2,930 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม

0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม

0 5,030 10,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม 

12,598 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม

0 0 0 100 % 5,000
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม

2,930 10,578 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม 

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 
มิถุนายน

0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 
มิถุนายน 

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแหงชาติและ
ประเพณีวันสงกรานต์ 

15,800 0 30,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแหงชาติและ
ประเพณีวันสงกรานต์

0 0 0 100 % 20,000

โครงการประเพณีท้องถิ่นโฮมพาแลง 0 0 2,000 -100 % 0

โครงการประเพณีทําบุญกลางบ้าน 0 0 2,000 -100 % 0

โครงการวันพอแหงชาติ 0 0 0 100 % 5,000

โครงการวันพอแหงชาติ 0 4,430 10,000 -100 % 0

โครงการหลอเทียนและแหเทียนเนื่องในวัน
เข้าพรรษา

0 0 0 100 % 5,000

โครงการหลอเทียนและแหเทียนเนื่องในวัน
เข้าพรรษา

0 2,230 10,000 -100 % 0

โครงการหลอเทียนและแหเทียนเนื่องในวัน
เข้าพรรษา 

430 0 0 0 % 0
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รวมค่าใช้สอย 36,188 29,048 118,000 52,000
รวมงบดําเนินงาน 36,188 29,048 118,000 52,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานแผนดินสมเด็จพระนารายณ์ 0 0 0 100 % 28,000

โครงการจัดงานแผนดินสมเด็จพระนารายณ์ 
 

28,000 28,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 28,000 28,000 0 28,000
รวมงบเงินอุดหนุน 28,000 28,000 0 28,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 64,188 57,048 118,000 80,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 85,048 64,673 188,000 125,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 720,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 24,000
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เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 786,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 786,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 175,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 300,000

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 0 0 0 100 % 10,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 350,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 90,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 130,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 655,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 0 0 0 100 % 44,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 174,400
รวมงบลงทุน 0 0 0 174,400

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,615,400
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 66,100

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 66,100
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 66,100

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 1 0 0 0 100 % 408,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 2 0 0 0 100 % 177,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 4 0 0 0 100 % 157,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 5 เส้น
บ้านนางหนูขํา นามวี ถึงนานายนิพันธ์ 
จรรยา

0 0 0 100 % 479,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 5 เส้น
บ้านนายรามสิทธิ์ สิมบุตร ถึงบ้าน
นายอโนชา สระคําจันทร์

0 0 0 100 % 199,600

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 6 เส้น 
ถนน รพช. ถึงบ้านนางทองวุน วระฆัง

0 0 0 100 % 56,600

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 6 เส้น
ถนน รพช. ถึงบ้านนางปานทิพย์  พงษ์ภู

0 0 0 100 % 118,000

โครงการกอสร้างถนนดินลูกรัง  หมูที่ 7 
เส้นไรนายวิเชียร น้อยประถม ถึงนานาย
สําราญ เหี่ยวทอง

0 0 0 100 % 24,200

โครงการกอสร้างถนนดินลูกรัง หมูที่ 1 0 0 0 100 % 85,500

โครงการกอสร้างถนนดินลูกรัง หมูที่ 2 0 0 0 100 % 57,500

โครงการกอสร้างถนนดินลูกรัง หมูที่ 6 0 0 0 100 % 79,700

โครงการกอสร้างถนนดินลูกรัง หมูที่ 7 เส้น
ฟาร์มไก ไปไรนายหยู  เทพอารักษ์

0 0 0 100 % 36,700

โครงการกอสร้างถนนดินลูกรัง หมูที่ 7 เส้น
สามแยกฟาร์มไก ถึงไรนายอาง  ลอยลม

0 0 0 100 % 179,600

โครงการกอสร้างที่แปลงฟันเด็ก 0 0 0 100 % 18,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา พร้อมเหล็ก
ตะแกรง หมูที่ 4

0 0 0 100 % 8,400

โครงการกอสร้างห้องน้ําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 100 % 112,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 2,197,900
รวมงบลงทุน 0 0 0 2,197,900

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 2,264,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 3,879,400

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการรักน้ํา รักป่า รักแผนดิน 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สี
เขียว

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสงเสริปลูกผักสวนครัวปลอดสาร
พิษ

3,930 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวทุงทานตะวัน
บานที่บ้านวังจั่น

0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวทุงทานตะวัน
บานที่บ้านวังจั่น

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอด
สารพิษ

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอด
สารพิษ

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสนับสนุนศูนย์บริการถายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบลวัง
จั่น

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสนับสนุนศูนย์บริการถายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบลวัง
จั่น

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริฯ

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 3,930 0 40,000 15,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 969 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 969 0 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 4,899 0 45,000 20,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 4,899 0 45,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สี
เขียว

0 0 0 100 % 5,000

โครงการรักน้ํา รักป่า รักแผนดิน 0 0 0 100 % 5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริฯ

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขุดลอกคลองบริเวณแก้มลิง ถึง 
คศล. หมูที่ 2

0 0 0 100 % 52,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการขุดลอกคลองบริเวณคลองวัง
กระทุม ถึงพื้นที่ หมูที่ 2

0 0 0 100 % 102,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 154,600
รวมงบลงทุน 0 0 0 154,600

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 174,600
รวมแผนงานการเกษตร 4,899 0 45,000 194,600

รวมทุกแผนงาน 18,251,382.6 17,435,906.83 29,000,000 29,146,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลวังจั่น

อําเภอโคกสําโรง   จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,146,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 7,375,000 บาท
งบกลาง รวม 7,375,000 บาท

งบกลาง รวม 7,375,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 65,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่  มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,298,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จายแบบขั้นบันได และประมาณ
การที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ดังนี้
 ชวงอายุ 60–69 ป อัตราคนละ 600 บาท/เดือน จํานวน 410
 ราย เป็นเงิน 2,952,000 บาท
 ชวงอายุ 70–79 ป อัตราคนละ 700 บาท/เดือน จํานวน 165
 ราย เป็นเงิน 1,386,000 บาท
 ชวงอายุ 80–89 ป อัตราคนละ 800 บาท/เดือน จํานวน 75
 ราย เป็นเงิน 720,000 บาท
 ชวงอายุ 90 ปขึ้นไป อัตราคนละ 1,000 บาท/เดือน จํานวน 20
 ราย เป็นเงิน 240,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 143 ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,272,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการอายุ 18 ป ขึ้นไป จํานวน 120
 ราย อัตราคนละ 800 บาท/เดือนและประมาณการจํานวนผู้
พิการที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต 
- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการอายุต่ํากวา 18 ป จํานวน 10
 ราย อัตราคนละ 1,000 บาท/เดือนและประมาณการจํานวนผู้
พิการที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 143 ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส  จํานวน 5 ราย  อัตราคน
ละ 500 บาท/เดือนและประมาณการจํานวนผู้ป่วยเอดสที่อาจจะ
เพิ่มขึ้นในอนาคต 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 143 ลําดับที่ 3
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เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีจําเป็นฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิด
ขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเสียหายของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัยตางๆ อันไมสามารถคาดการณได้ลวง
หน้า เชน การปองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ําป่าไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า หมอก
ควัน โรคติดตอ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
- หนังสือ มท 0313.4/ว 667 ลว 12 มี.ค. 45 
- หนังสือ มท 0808.2/ว 3215 ลว 6 มิ.ย. 59 
- หนังสือ มท 0808.2/ว 0684 ลว 8 ก.พ.60 
- หนังสือ มท 0808.2/ว 2145 ลว 11 ต.ค.60 
- หนังสือ มท 0810.7/ว 6768 ลว 29 พ.ย.60 
- หนังสือ มท 0810.2/ว 516 ลว 22 ก.พ.61 
- หนังสือ มท 0810.4/ว 1632ลว 4 มิ.ย.61 
- หนังสือ มท 0810.5/ว 4014 ลว 12 ธ.ค.61 
- หนังสือ มท 0810.4/ว 4182 ลว 24 ธ.ค.61 
- หนังสือ มท 0810.5/ว 305 ลว 22 ม.ค.62 
- หนังสือ มท 0810.4/ว 588 ลว 13 มี.ค.62 
- หนังสือ มท 0810.4/ว 1273 ลว 15 มี.ค.62 
- หนังสือ มท 0810.3/ว 6884 ลว 1 เม.ย.62 
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 306,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพื่อชวยเหลือแก
ข้าราชการสวนท้องถิ่น 2 % ของประมาณการรายรับ โดยไมรวม
เงินอุดหนุน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34
 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0819.2/ว 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563

สมทบกองทุนหลังประกันสุขภาพระดับตําบล จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อใช้จายในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล สุขภาพ (สปสช.) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณของ อปท. เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,951,400 บาท

งบบุคลากร รวม 4,720,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,710,400 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 520,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร ได้แกนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7
/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงของผู้บริหาร ได้แก
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7
/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษตําแหนงของผู้บริหาร ได้แกนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา และรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7
/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7
/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,018,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ดังนี้ 1) ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล 1 อัตรา  2) รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล 1 อัตรา 3) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 12
 อัตรา 4) เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7
/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,010,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 5 อัตรา  ดังนี้ 1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 2
) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 3) หัวหน้าสํานักปลัด 4) นัก
ทรัพยากรบุคคล 5) เจ้าพนักงานธุรการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
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. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับ
พนักงานพนักงานสวนตําบลที่ได้รับสิทธิคาครองชีพชั่วคราว 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนคาตอบแทน
เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  
4) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
สวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
5) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวน
ตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2558
(สํานักปลัด)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 246,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้พนักงานสวนตําบล ดังนี้ 1
) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 2) รองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล 3) หัวหน้าสํานักปลัด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 16
 พฤษภาคม 2559
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 420,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
 2) พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานขับรถยนต (รถบรรทุกน้ํา
เอนกประสงค)
 3) พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่แมบ้าน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ได้รับสิทธิคาครองชีพชั่วคราว 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่) 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวน
ตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2558
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 2,101,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 750,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 380,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  จํานวน  100,000
  บาท เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558
2)  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือก
ตั้ง  จํานวน  250,000  บาท 
  โดยจายเป็นคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
การเลือกตั้งสมาชิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการ
จัดหาพัสดุ จํานวน  30,000 บาท 
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 - เป็นไปตามหนังสือ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
 กุมภาพันธ 2560 
(สํานักปลัด)

คาเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด หรือคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอ
สร้างที่ถูกแตงตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มี.ค.55
 ประกอบกับหนังสือ กค 0421.5/ว 29 ลว 30 มี.ค.55 โดยใช้
อํานาจตามระเบียบ มท.วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
หลักเกณฑในหนังสือ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 หรือตามหลักเกณฑอื่นใดที่กําหนดขึ้น
ใหม ประกอบ พรฎ.เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด)

คาเชาบ้าน จํานวน 325,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ 
- เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 971,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการโฆษณา และเผยแพรขาว
สาร วิทยุประชาสัมพันธหนวยงาน และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)
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คาจ้างเหมาบริการจัดทําเว็ปไซด อบต. จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการในการจัดทําเว็ปไซด อบต. 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)

คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 8,000 บาท เป็น
เงิน 96,000 บาท ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคางานและ
คาตอบแทนกําหนด โดยมีคณะกรรมการตรวจการจ้าง และ
พนักงานที่ได้รับแตงตั้งเป็นผู้ควบคุมงาน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเข้าเลมหนังสือเข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติตางๆ คา
ใช้จายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษาและอื่นๆ ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

1) คาใช้จายในพิธีทางศาสนพิธี และสนับสนุนงานรัฐพิธีของทาง
ราชการ  จํานวน 5,000  บาท 
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในศาสนพิธี และสนับสนุนการจัดงานรัฐ
พิธี และอื่นๆ เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนัก
กีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
2) คาเลี้ยงรับรอง  จํานวน  5,000  บาท
- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย ตามระเบียบ หรือตามหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือในการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
3) คารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคล  จํานวน  5,000  บาท
- เพื่อจายเป็นคารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคล  หรือคณะ
บุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน และ
อื่นๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 2381    ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
4) คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา     ตั้ง
ไว้  5,000  บาท
- เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลาในวันสําคัญหรือในโอกาสที่จําเป็นและมีความสําคัญที่จํา
เป็นและเหมาะสม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0407/ว 1248 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ตามที่กําหนด (กรณียุบสภากรณีแทน
ตําแหนงที่วางและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม) อีกทั้งให้ความรวมมือประชาสัมพันธ การ
รณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิ และหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
สภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
(สํานักปลัด)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ตางประเทศ สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง คณะกรรมการตางๆ โดยมีคาใช้จายประกอบ
ไปด้วย คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
(สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล และบุคลากรอื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
องคความรู้ให้แกผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง และลูกจ้าง

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพของคณะผู้บริหาร สภาองคการ บริหารสวน
ตําบล และบุคลากร โดยมีคาใช้จายประกอบไปด้วย คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ และอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
(สํานักปลัด)

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง/ส
.อบต.วังจั่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง/สมาชิกสภา อบต.วัง
จั่น โดยมีคาใช้จายประกอบไปด้วย คาจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ วิทยกร คาจัดหาวัสดุอุปกรณ คาเครื่องดื่ม และอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 126 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา และอื่นๆ สําหรับบริหารงานภาย
ในองคกร และอํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน  20,000
 บาท เชน แผนดิสก ผ้าหมึก ตลับหมึก แผนกรองแสง อุปกรณ
เพิ่มเติม สําหรับคอมพิวเตอร และคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น สําหรับบริหารงานภายใน
องคกร และอํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 280,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อเป็นคาไฟฟาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล ไฟฟาสาธารณะ ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวน
ตําบล 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับองคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการติดตอราชการขององคการบริหาร
สวนตําบล 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตาไปรษณียากร คา
จดหมายลงทะเบียน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเกี่ยวกับความเร็วสัญญาณการรับ-สง ระบบการใช้งาน
อินเตอรเน็ตตําบล 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็ปไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
ตางๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาด
ใหญซึ่งไมรวถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอม
กลาง เชน พาหนะ เครื่องจักรกล และครุภัณฑขนาดใหญ
อื่นๆ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายสนับสนุนเป็นคาใช้จายในการบริหารงานศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอโคกสําโรง ให้กับองคการบริหารสวน
ตําบลหนองแขม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 127 ลําดับที่ 5
(สํานักปลัด)

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี/วันสําคัญทางศาสนา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี/วันสําคัญทาง
ศาสนา ให้แกที่ทําการปกครองอําเภอโคกสําโรง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 127 ลําดับที่ 6
(สํานักปลัด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 519,000 บาท
งบบุคลากร รวม 345,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 345,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 345,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
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กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 174,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 104,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 29,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการ
จัดหาพัสดุ เป็นไปตามหนังสือ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
 กุมภาพันธ 2560 
2. เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติงานอัน
เป็นประโยชนตอราชการ
3. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เพื่อเป็นการเสริม
สร้างขวัญและกําลังใจ แรงจูงใจ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด)

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกของพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิ์
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับคาเชาบ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562 

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ
ในหนวยงาน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ตางประเทศ สําหรับ พนักงานสวนตําบล โดยมีคาใช้จายประกอบ
ไปด้วย คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
(สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของ พนักงาน
สวนตําบล และบุคลากรอื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชา
ชน โดยมีคาใช้จายประกอบไปด้วย คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาจัด
เตรียมสถานที่ และอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 125 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)
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โครงการประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการประชุมประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน และสนับสนุนการจัดทําแผนแบบ
บูรณาการ โดยมีคาใช้จายประกอบไปด้วย คาจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ คาจัดหาวัสดุอุปกรณ คาเครื่องดื่ม และอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว
 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 126 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,624,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,660,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,660,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,230,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 3
 อัตรา ได้แก 1) ผู้อํานวยการกองคลัง 2) นักวิชาการเงินและ
บัญชี 3) นักวิชาการพัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
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5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับ
พนักงานพนักงานสวนตําบลที่ได้รับสิทธิคาครองชีพชั่วคราว 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวน
ตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2558
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้พนักงานสวนตําบล ผู้อํานวย
การกองคลัง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 16
 พฤษภาคม 2559
(กองคลัง)
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหนง เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ จํานวน 1 อัตรา (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 8 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับ
ลูกจ้างประจําที่ได้รับสิทธิคาครองชีพชั่วคราว 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวน
ตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2558
(กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไปที่ได้รับสิทธิคาครองชีพชั่วคราว 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวน
ตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2558
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 893,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 198,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการ
จัดหาพัสดุ เป็นไปตามหนังสือ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
 กุมภาพันธ 2560 
2. เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติงานอัน
เป็นประโยชนตอราชการ
3. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เพื่อเป็นการเสริม
สร้างขวัญและกําลังใจ แรงจูงใจ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2557 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558
(กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(กองคลัง)
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คาเชาบ้าน จํานวน 98,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกของพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิ์
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับคาเชาบ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562 
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล และลูกจ้างประจําตามสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ 
- เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเข้าเลมหนังสือเข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติตางๆ คา
ใช้จายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษาและอื่นๆ ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ตางประเทศ สําหรับ พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง โดยมีคาใช้
จายประกอบไปด้วย คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
(กองคลัง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของ พนักงาน
สวนตําบล และบุคลากรอื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองคลัง)

โครงการประชาสัมพันธการชําระภาษีประจําป จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการประชาสัมพันธการชําระภาษี
ประจําป โดยมีคาใช้จายจัดทําปายประชาสัมพันธการชําระภาษี
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 128 ลําดับที่ 1
(กองคลัง)
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โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถาน
ที และประชาสัมพันธภาษีท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาจัดทําปายประชาสัมพันธ เป็นต้น และอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 128 ลําดับที่ 2
(กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 535,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา และอื่นๆ สําหรับบริหารงานภาย
ในองคกร และอํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองคลัง)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทําความ
สะอาด เชน ไม้กวาด ช้อน ชาม ผงซักฟอก  มีด ถาด กระติกน้ํา
ร้อน กระติกน้ําแข็ง เตาไฟฟา อุปกรณอื่นๆ และอํานวยความ
สะดวกในการให้บริการประชาชน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ หัว
เทียน น็อต สกรู ยางนอก ยางใน สายไมล น้ํามันเบรก หม้อ
น้ํา กันชน เบาะ ฟลมกรองแสง กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย และอื่นๆ สําหรับรถยนตสวน
กลาง รถบรรทุกน้ําเอกประสงค รถจักรยานยนต 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิง เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง จารบี และอื่นๆ สําหรับรถยนตสวนกลาง รถ
บรรทุกน้ําเอกประสงค รถจักรยานยนต และเครื่องตัดหญ้า และ
อื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน  20,000
 บาท เชน แผนดิสก ผ้าหมึก ตลับหมึก แผนกรองแสง อุปกรณ
เพิ่มเติม สําหรับคอมพิวเตอร และคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 71,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 71,100 บาท
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อตู้เย็น จํานวน 18,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อตู้เย็นขนาดไมน้อยกวา 13 คิวบิกฟุต จํานวน 1
 หลัง (ประมาณการตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2563) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองคลัง)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1
 เครื่อง เครื่องละ 2,600 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter และ Custom
- ประมาณราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้า 16
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาด
ใหญซึ่งไมรวถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอม
กลาง เชน พาหนะ เครื่องจักรกล และครุภัณฑขนาดใหญ
อื่นๆ ฯลฯ

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 436,000 บาท
งบบุคลากร รวม 379,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 379,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลตําแหนงนัก
วิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
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. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับ
พนักงานพนักงานสวนตําบลที่ได้รับสิทธิคาครองชีพชั่วคราว 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวน
ตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2558
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 57,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 27,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 17,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการ
จัดหาพัสดุ เป็นไปตามหนังสือ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
 กุมภาพันธ 2560 
2. เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติงานอัน
เป็นประโยชนตอราชการ
3. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เพื่อเป็นการเสริม
สร้างขวัญและกําลังใจ แรงจูงใจ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2557 - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29
 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก
พนักงานสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล และลูกจ้างประจําตามสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ 
- เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับพนักงาน
สวนตําบล คณะกรรมการตางๆ โดยมีคาใช้จายประกอบไป
ด้วย คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
(สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของ พนักงาน
สวนตําบล และบุคลากรอื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 987,000 บาท

งบบุคลากร รวม 282,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 282,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 270,000 บาท

วันที่พิมพ : 20/9/2564  11:45:14 หน้า : 45/109



- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงเจ้าพนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
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. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับ
พนักงานพนักงานสวนตําบลที่ได้รับสิทธิคาครองชีพชั่วคราว 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2548 เรื่อง แนวทางเกี่ยว
กับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การ
กําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้
รับเงินเดือนคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนง) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวน
ตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2558
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 53,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท
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  1. เพื่อจายเป็นคาป่วยการให้กับสมาชิก อปพร.ที่มีคําสั่งให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ 
2. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการ
จัดหาพัสดุ เป็นไปตามหนังสือ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
 กุมภาพันธ 2560 
3. เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติงานอัน
เป็นประโยชนตอราชการ
4. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เพื่อเป็นการเสริม
สร้างขวัญและกําลังใจ แรงจูงใจ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 322,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคล จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าด้านการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 6,000
 บาท ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคางานและคาตอบแทน
กําหนด โดยมีคณะกรรมการตรวจการจ้าง และพนักงานที่ได้รับ
แตงตั้งเป็นผู้ควบคุมงาน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับพนักงาน
สวนตําบล สมาชิก อปพร. รวมทั้งผู้ได้รับคําสั่งในการฝึก
อบรม และปฏิบัติหน้าที่ โดยมีคาใช้จายประกอบไปด้วย คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง    คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ และอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
(สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของ พนักงาน
สวนตําบล สมาชิก อปพร. และบุคลากรอื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)
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โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมความรู้และปองกันอาสาจราจร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมความรู้และ
ปองกันอาสาจราจร โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยปายประชา
สัมพันธ คาอุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆ เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 129 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลกรานต จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต ในการตั้งจุดตรวจและให้
บริการประชาชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยปายประชา
สัมพันธ คาจัดอุปกรณ สถานที่ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชา
เต็นท และอื่นๆ เป็นต้น (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 129 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)
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โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลปใหม ในการตั้งจุดตรวจและให้บริการ
ประชาชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยปายประชาสัมพันธ คาจัด
อุปกรณ สถานที่ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาเต็นท และ
อื่นๆ เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 130 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 แก้ไขเพิ่ม
เติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
(สํานักปลัดฯ)

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการอบรมทบทวนอาสา
สมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 130 ลําดับที่ 5
(สํานักปลัด)
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โครงการไมเผาเราชวยกันระวังไฟ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการไมเผาเราชวยกันระวังไฟ โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วยปายประชาสัมพันธ คาอุปกรณ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม และอื่นๆ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 132 ลําดับที่ 7
(สํานักปลัด)

โครงการรณรงคการปองกันอัคคีภัยในครัวเรือน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการรณรงคการปองกันอัคคีภัยในครัว
เรือน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยปายประชาสัมพันธ คา
อุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆ เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 132 ลําดับที่ 8
(สํานักปลัด)

โครงการรณรงคสวมหมวกกันน็อคนิรภัย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการรณรงคสวมหมวกกันน็อคนิรภัย โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วยปายประชาสัมพันธ คาอุปกรณ คาอาหาร
และเครื่องดื่ม และอื่นๆ เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 133 ลําดับที่ 9
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํายาเคมีเครื่องดับเพลิงเพื่อใช้ได้เป็น
ประจํา 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดฯ) 

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาเปลี่ยนถังบรรจุน้ํารถบรรทุกน้ํา จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเปลี่ยนถังบรรจุน้ํารถบรรทุกน้ํา (ประมาณการ
ตามท้องตลาด) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,574,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,799,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,799,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,000,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 2
 อัตรา เป็นเงิน 686,000 บาท  ได้แก (1) ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษาฯ (2) นักวิชาการศึกษา 
2) เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกครู จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 314,000 บาท (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ได้แก ครู (คศ
.2)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
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3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(กองการศึกษาฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ คาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิ สําหรับพนักงานสวนตําบล 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวน
ตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2558
(กองการศึกษาฯ)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 16
 พฤษภาคม 2559
(กองการศึกษาฯ)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
(กองการศึกษาฯ)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 667,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจผู้ชวยครูผู้
ดูแลเด็ก 2 อัตรา จํานวน 451,000 บาท
(จายจากเงินรายได้ 225,400 บาท / จายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 225,600 บาท)  
(2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างจ้างทั่วไป 2
 อัตรา จํานวน 216,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559
(กองการศึกษาฯ)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพสําหรับพนักงานจ้างทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวน
ตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2558
(กองการศึกษาฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 775,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 132,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการ
จัดหาพัสดุ เป็นไปตามหนังสือ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
 กุมภาพันธ 2560 
2. เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติงานอัน
เป็นประโยชนตอราชการ
3. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เพื่อเป็นการเสริม
สร้างขวัญและกําลังใจ แรงจูงใจ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2557 - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29
 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558
(กองการศึกษาฯ)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ : 20/9/2564  11:45:14 หน้า : 58/109



คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกของพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิ์
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับคาเชาบ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562 
(กองการศึกษาฯ)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล และลูกจ้างประจําตามสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ 
- เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
(กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย รวม 152,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเข้าเลมหนังสือเข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติตางๆ คา
ใช้จายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษา และอื่นๆ ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองการศึกษาฯ)

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองการศึกษาฯ)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม
ทัศนศึกษาดูงาน และอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
(กองการศึกษาฯ)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง คณะกรรมการตางๆ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบไปด้วย คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
(กองการศึกษาฯ)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของ พนักงาน
สวนตําบล และบุคลากรอื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการวันเด็กแหงชาติในพื้นที่ตําบลวัง
จั่น โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คาอาหาร คาเตรียม
สถานที่ คาของรางวัล และอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 102 ลําดับที่ 20
(กองการศึกษาฯ)

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 แก้ไข
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 หน้าที่ 28 ลําดับที่ 6
(กองการศึกษาฯ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 406,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา และอื่นๆ สําหรับบริหารงานภาย
ในองคกร และอํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองการศึกษาฯ)
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ขาตั้งไมโครโฟน หลอด
ไฟ สตารทเตอร บัลลาสต สายไฟ และอุปกรณที่เกี่ยวกับไฟฟา
วิทยุ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 278,500 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทําความ
สะอาด เชน ไม้กวาด ช้อน ชาม ผงซักฟอก  มีด ถาด กระติกน้ํา
ร้อน กระติกน้ําแข็ง เตาไฟฟา อุปกรณอื่นๆ และอํานวยความ
สะดวกในการให้บริการประชาชน จํานวน 10,232 บาท
2) เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
จํานวน 30 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน รวม 260 วัน ข้อมูลนัก
เรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564          
ตั้งไว้ 57,486 บาท
 3) เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้าน
วังจั่น อนุบาล – ป.6 ในสังกัด สพฐ.
จํานวน 110 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน รวม 260 วัน ข้อมูลนัก
เรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564         
ตั้งไว้ 210,782 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ สี แปรง
ทาสี อิฐ หิน ปูน ทราย  ตะปู ค้อน คีม เหล็กฯลฯ  และวัสดุกอ
สร้างอื่นๆ (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองการศึกษาฯ)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑตางฯ เชน ยาพาราเซตา
มอล ยาหมอง ยาแก้ปวดท้อง ยาแก้ท้องเสีย แอลกอฮอล สําลี ผ้า
พันแผล และอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อบอรดปดประกาศประชาสัมพันธ กระดาษ
เขียนโปรสเตอร พูกันและสี ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน  20,000
 บาท เชน แผนดิสก ผ้าหมึก ตลับหมึก แผนกรองแสง อุปกรณ
เพิ่มเติม สําหรับคอมพิวเตอร และคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาตางๆ สื่อการเรียนการ
สอน ฯลฯ และอุปกรณอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคามิเตอรไฟฟา มิเตอรน้ํา ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 85,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองการศึกษาฯ)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองการศึกษาฯ)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเกี่ยวกับความเร็วสัญญาณการรับ-สง ระบบการใช้งาน
อินเตอรเน็ตศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองการศึกษาฯ)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 807,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 345,900 บาท

ค่าใช้สอย รวม 345,900 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาล และ
คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
(กองการศึกษาฯ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาสี จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาสีนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 3
(กองการศึกษาฯ)

โครงการคุกกิ้งคลาส จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการคุกกิ้งคลาส  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 5
(กองการศึกษาฯ)

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 99 ลําดับที่ 9
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการเด็กปฐมวัยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสูการปลูกผักสวนครัวรั้ว
กินได้

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการเด็กปฐมวัยเรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียงสูการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 24 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษาฯ)

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้
ปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 97 ลําดับที่ 3
(กองการศึกษาฯ)

โครงการประสานสัมพันธเยี่ยมบ้านนักเรียน จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการประสานสัมพันธเยี่ยมบ้านนัก
เรียน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 98 ลําดับที่ 6
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ
เรียนรู้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 100 ลําดับที่ 12
(กองการศึกษาฯ)

โครงการวันแมแหงชาติ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการวันแมแหงชาติศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 24 ลําดับที่ 4
(กองการศึกษาฯ)

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้สําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการศึกษาแหลงเรียนรู้สําหรับเด็ก
และเยาวชน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 98 ลําดับที่ 7
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสงเสริมการรักการอานในเด็กปฐมวัย จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมการรักการอานในเด็ก
ปฐมวัย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 97 ลําดับที่ 4
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 24 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับเด็กปฐมวัย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 99 ลําดับที่ 10
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 98 ลําดับที่ 8
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (การจัดการ
ศึกษา)

จํานวน 84,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 30 คน ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564
 โดยแยกเป็นคาใช้จาย ดังนี้
(1) คาจัดการเรียนการสอน สําหรับเด็กอายุ 2 - 5 ป จํานวน 30
 คน อัตราคนละ 1,700 บาท/ป  เป็นเงิน 51,000 บาท
(2) คาหนังสือเรียน สําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ป จํานวน 15
 คน  อปท.สมทบอีก 15 คน รวมเป็น 30 คน อัตราคนละ 200
 บาท/ป  เป็นเงิน 6,000 บาท
(3) คาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ป จํานวน 15
 คน  อปท.สมทบอีก 15 คน รวมเป็น 30 คน อัตราคนละ 200
 บาท/ป  เป็นเงิน 6,000 บาท
(4) คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ป จํานวน 15
 คน  อปท.สมทบอีก 15 คน รวมเป็น 30 คน อัตราคนละ 300
 บาท/ป  เป็นเงิน 9,000 บาท
(5) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ป จํานวน 15
 คน  อปท.สมทบอีก 15 คน รวมเป็น 30 คน อัตราคนละ 430
 บาท/ป  เป็นเงิน 12,900 บาท
- วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลัดสงเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ในนามของสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และรายจายเงินของสถานศึกษา
สังกัด อปท.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 103 ลําดับที่ 21
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) จํานวน 154,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30คน อัตราคนละ 21
 บาท จํานวน 245 วัน ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2564 
- วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลัดสงเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ในนามของสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และรายจายเงินของสถานศึกษา
สังกัด อปท.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 96 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษาฯ)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก
และเยาวชนตําบลวังจั่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 102 ลําดับที่ 19
(กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 462,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 462,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 462,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันจัดสรรให้เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ให้กับโรงเรียนบ้านวังจั่น จํานวน 110
 คน x 21 บาท x 200 วัน ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
(กองการศึกษาฯ)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 431,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 291,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือ
เวลาที่เสียไป สําหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติงานอันเป็น
ประโยชนตอราชการ
- เป็นไปตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้สอย รวม 71,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลสุนัข/แมว จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้า
ของและไมมีเจ้าของ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0810.5
/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงคปองกันและแก้ไขโรคระบาด และโรคอุบัติใหม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายรณรงคปองกันและแก้ไขโรคระบาด และ
โรคอุบัติใหม และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคาใช้จาย
โครงการฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 122 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

โครงการรณรงคและปองกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาฉีดพนหมอกควันปองกันโรคไข้เลือดออก คา
น้ํามันเชื้อเพลิง คาจ้างเหมา แรงงานพนยา และคาใช้จายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคาใช้จายโครงการฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 122 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี รณรงคและ
ปองกันโรคพิษสุนัขบ้า คุมกําเนิด และปองกันโรคผิวหนังสุนัขและ
แมว 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0810.5
/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565
 หน้าที่ 123 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสารเคมีกําจัดลูกน้ํา คาจัดซื้อวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า คาจัดซื้อน้ํายาเคมีพนยุง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ให้แกคณะกรรมการหมู
บ้าน จัดทําโครงการตามแนวพระราชดําริด้านสาธารณสุขอยาง
น้อยหมูบ้านละ 3 โครงการ จํานวน 7 หมูบ้านๆ ละ  20,000
  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 124 ลําดับที่ 5
(สํานักปลัด)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 976,000 บาท

งบบุคลากร รวม 776,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 776,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 710,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 2
 อัตรา ตําแหนงผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม และตําแหนงนัก
พัฒนาชุมชน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
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ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ คาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิ สําหรับพนักงานสวนตําบล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวน
ตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2558
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 16
 พฤษภาคม 2559
(กองสวัสดิการสังคม)
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งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการ
จัดหาพัสดุ เป็นไปตามหนังสือ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
 กุมภาพันธ 2560 
2. เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติงานอัน
เป็นประโยชนตอราชการ
3. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เพื่อเป็นการเสริม
สร้างขวัญและกําลังใจ แรงจูงใจ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2557 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558
(กองสวัสดิการสังคม)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(กองสวัสดิการสังคม)
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คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกของพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิ์
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับคาเชาบ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562 
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ 
- เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง คณะกรรมการตางๆ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบไปด้วย คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
(กองสวัสดิการสังคม)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของ พนักงาน
สวนตําบล และบุคลากรอื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองสวัสดิการสังคม)

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

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา และอื่นๆ สําหรับบริหารงานภาย
ใน และอํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน  20,000
 บาท เชน แผนดิสก ผ้าหมึก ตลับหมึก แผนกรองแสง อุปกรณ
เพิ่มเติม สําหรับคอมพิวเตอร และคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น ภายในสํานักงานปลัดฯ สําหรับ
บริหารงานภายในองคกร และอํานวยความสะดวกในการให้
บริการประชาชน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองสวัสดิการสังคม)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 149,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 149,600 บาท

ค่าใช้สอย รวม 149,600 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการครอบครัวสัมพันธ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการครอบครัวสัมพันธ (กิจกรรมว้า
วุน วุ้นครอบครัว) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 115 ลําดับที่ 7
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการชวยเหลือผู้ประสบภัย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการชวยเหลือผู้ประสบภัยตางๆ ตาม
อํานาจหน้าที่ สําหรับใช้เมื่อจบภัย เชน ฟนฟู เยียวยา และอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 117 ลําดับที่ 9
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการชวยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการชวยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส/คนไร้ที่พึ่ง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 120 ลําดับที่ 16
(กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ : 20/9/2564  11:45:15 หน้า : 80/109



โครงการเตรียมความพร้อมสูวัยผู้สูงอายุ จํานวน 11,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการเตรียมความพร้อมสูวัยผู้สูงอายุ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 117 ลําดับที่ 12
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการฝึกอบรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพกลุมสตรีตําบลวังจั่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมฝึกอบรมสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพกลุมสตรีตําบลวังจั่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 118 ลําดับที่ 13
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้
ที่พึ่ง

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 119 ลําดับที่ 16
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดสและผู้ด้อยโอกาส
ตําบลวังจั่น

จํานวน 1,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดสและผู้ด้อยโอกาสตําบลวังจั่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 120 ลําดับที่ 19
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลวังจั่น จํานวน 14,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุตําบลวังจั่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 113 ลําดับที่ 4
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการสงเสริมสุขภาพและอบรมแกนนําผู้สูงอายุ จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมสุขภาพและอบรมแกนนํา
ผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 113 ลําดับที่ 3
(กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 230,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการซอมแซมไฟฟาสาธารณะ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ขาตั้งไมโครโฟน หลอด
ไฟ สตารทเตอร บัลลาสต สายไฟ และอุปกรณที่เกี่ยวกับไฟฟา
วิทยุ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองชาง)

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟา และติดตั้งกิ่งโคมไฟฟาสาธารณะ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสา
สาธารณ และติดตั้งกิ่งโคมไฟฟา ให้แกการไฟฟาสวนภูมิภาค
โคกสําโรง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 หน้าที่ 6
 ลําดับที่ 5
(กองชาง)

งานสวนสาธารณะ รวม 96,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 96,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 96,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบุคคล จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลบริการทําความสะอาด/ดูแ
 ต้นไม้/สนามหญ้า และ สวนหยอม องคการบริหารสวนตําบลวัง
จั่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 620,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 620,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 620,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาคนงานประจํารถขยะ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นจ้างเหมาคนงานประจํารถขยะ จํานวน 2
 อัตรา อัตราเดือนละ 6,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)

คาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะภายในตําบล 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)

คาจ้างเหมาบริการบอทิ้งขยะ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นจ้างเหมาบริการบอทิ้งขยะสิ่งปฏิกูล (สํานักปลัดฯ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)

คาจ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกขยะ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นจ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกขยะ จํานวน 1
 อัตรา อัตราเดือนละ 9,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการลพบุรีเมืองสะอาด จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการลพบุรีเมืองสะอาด การบริหาร
จัดการขยะในชุมชน โดยมีประชุม อบรม จัดกิจกรรมตางๆ และ
การศึกษาดูงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 80 ลําดับที่ 84
(สํานักปลัด)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 169,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 119,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 119,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปกปองสถาบันสําคัญของ
ชาติ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คา
วัสดุ คาจัดเตรียมสถานที่ และอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 125 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)
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โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมฟนฟู/บําบัด/ฝึก
อาชีพ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดกิจกรรมฟนฟู/บําบัด/ฝึกอาชีพ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0816.5/ว 2726       ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 134 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

โครงการเยาวชนรุนใหม หางไกลยาเสพติด จํานวน 8,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการเยาวชนรุนใหม หางไกลยาเสพ
ติด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0816.5/ว 2726       ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 134 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)

โครงการรณรงคตอต้านยาเสพติด จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการรณรงคตอต้านยาเสพติด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0816.5/ว 2726       ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 134 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)
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โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชนในท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0816.5/ว 2726       ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 135 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัด)

โครงการอบรมนักเรียนโรงเรียนบ้านวังจั่นตอต้ายยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมนักเรียนโรงเรียนบ้านวังจั่น
ตอต้ายยาเสพติด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0816.5/ว 2726       ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 136 ลําดับที่ 6
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพึ่งตน
เอง

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพึ่งตนเองโดยมีคาใช้จายประกอบไป
ด้วย คาจัดทําปายประชาสัมพันธ คาวิทยากร คาอาหาร คาน้ํา
ดื่ม คาจัดหาวัสดุอุปกรณ ในการศึกษาดูงาน และอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 137 ลําดับที่ 7
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอโคกสําโรง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอําเภอโคกสําโรง ให้แกที่ทําการปกครองอําเภอโคกสําโรง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 137 ลําดับที่ 8
(สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 45,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดในชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดในชวง
เทศกาล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 104 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมในการแขงขันในระดับตางๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงนักกีฬาเข้ารวมในการแขงขัน
ในระดับตางๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 105 ลําดับที่ 3
(กองการศึกษาฯ)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 52,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 52,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการการสัปดาหสงเสริมวันวิสาขบูชาโลก จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสัปดาหสงเสริมวันวิสาขบูชาโลก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 110 ลําดับที่ 10
(กองการศึกษาฯ)

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 106 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 107 ลําดับที่ 4
(กองการศึกษาฯ)

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 108 ลําดับที่ 5
(กองการศึกษาฯ)

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 3 มิถุนายน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 108 ลําดับที่ 7
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแหงชาติและประเพณีวันสงกรานต จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแหงชาติและ
ประเพณีวันสงกรานต 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 106 ลําดับที่ 2
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการวันพอแหงชาติ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการวันพอแหงชาติ ซึ่งเป็นวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 109 ลําดับที่ 8
(กองการศึกษาฯ)

โครงการหลอเทียนและแหเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการหลอเทียนและแหเทียนเนื่องใน
วันเข้าพรรษา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 107 ลําดับที่ 3
(กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานแผนดินสมเด็จพระนารายณ จํานวน 28,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานแผนดินสมเด็จพระ
นารายณ ให้แกจังหวัดลพบุรี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 และ และหนังสือ มท 0808.2
/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 111 ลําดับที่ 14
(กองการศึกษาฯ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,615,400 บาท

งบบุคลากร รวม 786,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 786,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 720,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 2
 อัตรา 1) ผู้อํานวยการกองชาง 2) นายชางโยธา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
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5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ คาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิ สําหรับพนักงานสวนตําบลในสังกัด(ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวน
ตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2558
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกองชาง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 16
 พฤษภาคม 2559  
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 655,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 175,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการ
จัดหาพัสดุ เป็นไปตามหนังสือ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
 กุมภาพันธ 2560 
2. เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติงานอัน
เป็นประโยชนตอราชการ
3. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เพื่อเป็นการเสริม
สร้างขวัญและกําลังใจ แรงจูงใจ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2557 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558
(กองชาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(กองชาง)
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คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกของพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิ์
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับคาเชาบ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562 
(กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ 
- เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรอง
แบบ และอื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองชาง)

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเข้าเลมหนังสือเข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติตางๆ คา
ใช้จายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษาและอื่นๆ ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง คณะกรรมการตางๆ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบไปด้วย คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
(กองชาง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของ พนักงาน
สวนตําบล และบุคลากรอื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา และอื่นๆ สําหรับบริหารงานภาย
ใน และอํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองชาง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ สี แปรง
ทาสี อิฐ หิน ปูน ทราย  ตะปู ค้อน คีม ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองชาง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร  รูปสีจากการล้าง การอัด การขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน  20,000
 บาท เชน แผนดิสก ผ้าหมึก ตลับหมึก แผนกรองแสง อุปกรณ
เพิ่มเติม สําหรับคอมพิวเตอร และคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น ภายในสํานักงานปลัดฯ สําหรับ
บริหารงานภายในองคกร และอํานวยความสะดวกในการให้
บริการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 174,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 174,400 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถจักรยานยนต จํานวน 44,400 บาท

- เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาดไมน้อยกวา 110 ซีซี แบบเกียร
ธรรมดา (ประมาณการตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2563) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองชาง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับประมวลผลแบบที่ 2  จํานวน 1 ชุดๆ มีคุณลักษณะพื้น
ฐานดังนี้
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-  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องการใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ไมน้อย
กวา 12 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมน้อย
กวา 240 GB จานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
หมายเหตุ ประมาณการตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563
(กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาด
ใหญซึ่งไมรวถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอม
กลาง เชน พาหนะ เครื่องจักรกล และครุภัณฑขนาดใหญ
อื่นๆ ฯลฯ

งานก่อสร้าง รวม 2,264,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 66,100 บาท

ค่าใช้สอย รวม 66,100 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 66,100 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 2,197,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,197,900 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 1 จํานวน 408,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. หมูที่ 1 บริเวณหน้าบ้านนาย
สมพร แสงสุริยา ถึงหน้าบ้านนายสมพงษ พานิชชา ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 900 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหลทางข้าง
ละ 0.30 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวังจั่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ฉบับเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563หน้าที่ 17 ลําดับที่ 43
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 2 จํานวน 177,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. หมูที่ 2 สวนที่ 1  ขนาด
กว้าง 4.40 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ผิวจราจรไมน้อยกวา 281.6 ตร.ม. สวนที่ 2 เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมคาง
หมูด้านไมเทามีพื้นที่ 111.59 ตร.ม. รวามพื้นที่ไมน้อย
กวา 393.19 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.30
 เมตร บริเวณสะพานหมูที่ 2 ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
วังจั่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ฉบับ
แก้ไข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 3
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 4 จํานวน 157,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. หมูที่ 4 บริเวณบ้านนายบุญ
มา เงินดี ถึงสะพานข้ามคลอง หมูที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร
ไมน้อยกวา 380 ตร.ม. ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวังจั่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ฉบับ
แก้ไข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 7
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 5 เส้นบ้านนางหนูขํา นามวี ถึงนา
นายนิพันธ จรรยา

จํานวน 479,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. หมูที่ 5 เส้นบ้านนางหนู
ขํา นามวี ถึงนานายนิพันธ จรรยา ชวงที่ 1  ขนาดกว้าง 3.50
 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร
ไมน้อยกวา 332.5 ตร.ม.  ชวงที่ 2  ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร
ไมน้อยกวา 900 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.30 เมตร
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวังจั่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ฉบับ
แก้ไข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 11
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 5 เส้นบ้านนายรามสิทธิ์ สิมบุตร 
ถึงบ้านนายอโนชา สระคําจันทร

จํานวน 199,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. หมูที่ 5 เส้นบ้านนายราม
สิทธิ์ สิมบุตร ถึงบ้านนายอโนชา สระคําจันทร ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 101 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร
ไมน้อยกวา 404 ตร.ม. ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวังจั่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ฉบับ
แก้ไข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 9
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 6 เส้น ถนน รพช. ถึงบ้านนางทอง
วุน วระฆัง

จํานวน 56,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. หมูที่ 6 เส้น ถนน รพช. ถึง
บ้านนางทองวุน วระฆัง  
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 53 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร    หรือคิด
เป็นพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 159 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลวังจั่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ฉบับเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563หน้าที่ 22 ลําดับที่ 58
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 6 เส้นถนน รพช. ถึงบ้านนางปาน
ทิพย  พงษภู

จํานวน 118,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. หมูที่ 6 เส้นถนน รพช. ถึง
บ้านนางปานทิพย  พงษภู
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร    หรือคิด
เป็นพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 330 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหลทาง
ข้างละ 0.30 เมตรตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวังจั่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ฉบับเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563หน้าที่ 22 ลําดับที่ 59
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 20/9/2564  11:45:15 หน้า : 103/109



โครงการกอสร้างถนนดินลูกรัง  หมูที่ 7 เส้นไรนายวิเชียร น้อย
ประถม ถึงนานายสําราญ เหี่ยวทอง

จํานวน 24,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนดินลูกรัง  หมูที่ 7 เส้นไรนาย
วิเชียร น้อยประถม ถึงนานายสําราญ เหี่ยวทอง กว้างเฉลี่ย 3.00
 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลวังจั่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 75 ลําดับที่ 72
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนดินลูกรัง หมูที่ 1 จํานวน 85,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมูที่ 1 บริเวณบ้าน น.ส
.จุไรรัตน สุทธา ถึงนานายนิกร บุญมี กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 883
 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวังจั่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 80 ลําดับที่ 81
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนดินลูกรัง หมูที่ 2 จํานวน 57,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนดินลูกรัง หมูที่ 2 เส้นบ้านนาย
เสนอ ไวยสุนทรี ถึง อางแก้มลิง กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 670
 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวังจั่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ฉบับ
แก้ไข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 4
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนดินลูกรัง หมูที่ 6 จํานวน 79,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนดินลูกรัง  หมูที่ 6 บริเวณนานายสม
ศักดิ์ แก้วสงา ถึงที่นานายบุญมา เงินดี กว้าง 3.00 เมตร ยาว 900
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
วังจั่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ฉบับ
แก้ไข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 12
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนดินลูกรัง หมูที่ 7 เส้นฟารมไก ไปไรนายหยู  
เทพอารักษ

จํานวน 36,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนดินลูกรัง  หมูที่ 7 เส้นฟารมไก ไป
ไรนายหยู  เทพอารักษ กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 380
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
วังจั่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ฉบับ
แก้ไข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 หน้าที่ 15 ลําดับที่ 14
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนดินลูกรัง หมูที่ 7 เส้นสามแยกฟารมไก ถึงไร
นายอาง  ลอยลม

จํานวน 179,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนดินลูกรัง  หมูที่ 7 เส้นสามแยก
ฟารมไก ถึงไรนายอาง  ลอยลม กว้างเฉลี่ย 3.00
 เมตร ยาว 1,855 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลวังจั่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ฉบับ
แก้ไข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 13
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างที่แปลงฟันเด็ก จํานวน 18,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างที่แปลงฟันเด็ก ขนาดกว้าง 1.75
 เมตร สูง 0.80 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวังจั่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ฉบับ
แก้ไข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 หน้าที่ 17 ลําดับที่ 16
(กองการศึกษาฯ)

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา พร้อมเหล็กตะแกรง หมูที่ 4 จํานวน 8,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา พร้อมตะแกรงเหล็ก หมู
ที่ 4  บริเวณบ้านนางทอง โอภาส ถึงบ้าน น.ส.บุญชู ชัย
ศร ยาว 3.3 เมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวังจั่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ฉบับ
แก้ไข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 8
(กองชาง)

โครงการกอสร้างห้องน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 112,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างห้องน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ 6 ตารางเมตร  ตาม
แบบองคการบริหารสวนตําบลวังจั่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ฉบับ
แก้ไข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 15
(กองการศึกษาฯ)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวทุงทานตะวันบานที่บ้านวังจั่น จํานวน 5,000 บาท
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โครงการสงเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ จํานวน 5,000 บาท

โครงการสนับสนุนศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ประจําตําบลวังจั่น

จํานวน 5,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน จอบ เสียม เสียม สาร
เคมีกําจัดศัตรูพืช วัสดุการเกษตรอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 174,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่
สีเขียว 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 138 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
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โครงการรักน้ํา รักป่า รักแผนดิน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการรักน้ํา รักป่า รักแผนดิน โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วยคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาจัด
เตรียมสถานที่ และอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 139 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 หน้าที่ 142 ลําดับที่ 6
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 154,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 154,600 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขุดลอกคลองบริเวณแก้มลิง ถึง คศล. หมูที่ 2 จํานวน 52,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาขุดลอกคลอง บริเวณแก้มลิง ถึง คศล. หมูที่ 2
 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,428 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตรตาม
แบบองคการบริหารสวนตําบลวังจั่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ฉบับ
แก้ไข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 1
(กองชาง)
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โครงการขุดลอกคลองบริเวณคลองวังกระทุม ถึงพื้นที่ หมูที่ 2 จํานวน 102,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาขุดลอกคลองบริเวณคลองวังกระทุม ถึงพื้นที่ หมู
ที่ 2 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,606 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00
 เมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวังจั่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ฉบับเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563หน้าที่ 17 ลําดับที่ 45
(กองชาง)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

65,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,298,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,272,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสํารองจาย 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

306,000

สมทบกองทุนหลัง
ประกันสุขภาพระดับ
ตําบล

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

520,000

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

43,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

43,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

65,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,298,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,272,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสํารองจาย 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

306,000

สมทบกองทุนหลัง
ประกันสุขภาพระดับ
ตําบล

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

520,000

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

43,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

43,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,018,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,130,000 270,000 1,000,000 710,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

132,000 12,000 24,000 24,000

เงินประจําตําแหนง 288,000 42,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 220,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ้าง
ประจํา

24,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 528,000 667,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

72,000 24,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

486,000 50,000 70,000 130,000 40,000

คาเบี้ยประชุม 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,018,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

720,000 6,830,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

24,000 216,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 414,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 220,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ้าง
ประจํา

24,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,195,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

96,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

100,000 876,000

คาเบี้ยประชุม 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

48,000 3,000 10,000 5,000

คาเชาบ้าน 495,000 42,000 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

45,000 10,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ์

5,000

คาจ้างเหมาบริการจัด
ทําเว็ปไซด์ อบต.

10,000

คาจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่
ราชการ

96,000

คาจ้างเหมาบริการ
สํารวจความพึงพอใจ

30,000

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 40,000 20,000

คาธรรมเนียมตางๆ 10,000 2,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 71,000

คาเชาบ้าน 60,000 657,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

10,000 95,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ์

5,000

คาจ้างเหมาบริการจัด
ทําเว็ปไซด์ อบต.

10,000

คาจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่
ราชการ

96,000

คาจ้างเหมาบริการ
สํารวจความพึงพอใจ

30,000

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 10,000 70,000

คาธรรมเนียมตางๆ 12,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง

350,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

90,000 20,000 10,000 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

250,000 50,000 40,000 25,000

โครงการ อบต.เคลื่อน
ที่พบประชาชน

5,000

โครงการประชาสัมพันธ์
การชําระภาษีประจําป

5,000

โครงการประชุม
ประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น และแผน
ชุมชน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง

350,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 140,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

30,000 395,000

โครงการ อบต.เคลื่อน
ที่พบประชาชน

5,000

โครงการประชาสัมพันธ์
การชําระภาษีประจําป

5,000

โครงการประชุม
ประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น และแผน
ชุมชน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาองค์ความรู้ให้แก
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้าง

200,000

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมผู้
บริหาร/พนักงาน/ลูก
จ้าง/ส.อบต.วังจั่น

10,000

โครงการออกบริการจัด
เก็บภาษีนอกสถานที่

5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 30,000 15,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคล

72,000

โครงการจัดกิจกรรมสง
เสริมความรู้และป้องกัน
อาสาจราจร

5,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลกรานต์

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาองค์ความรู้ให้แก
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้าง

200,000

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมผู้
บริหาร/พนักงาน/ลูก
จ้าง/ส.อบต.วังจั่น

10,000

โครงการออกบริการจัด
เก็บภาษีนอกสถานที่

5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 66,100 211,100

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคล

72,000

โครงการจัดกิจกรรมสง
เสริมความรู้และป้องกัน
อาสาจราจร

5,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลกรานต์

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปใหม

5,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

100,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

20,000

โครงการไมเผาเราชวย
กันระวังไฟ

5,000

โครงการรณรงค์การ
ป้องกันอัคคีภัยในครัว
เรือน

5,000

โครงการรณรงค์สวม
หมวกกันน็อคนิรภัย

5,000

โครงการแขงขันกีฬาสี 5,000

โครงการคุกกิ้งคลาส 5,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญ

5,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปใหม

5,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

100,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

20,000

โครงการไมเผาเราชวย
กันระวังไฟ

5,000

โครงการรณรงค์การ
ป้องกันอัคคีภัยในครัว
เรือน

5,000

โครงการรณรงค์สวม
หมวกกันน็อคนิรภัย

5,000

โครงการแขงขันกีฬาสี 5,000

โครงการคุกกิ้งคลาส 5,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญ

5,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเด็กปฐมวัย
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
สูการปลูกผักสวนครัวรั้ว
กินได้

5,000

โครงการปฐมนิเทศนัก
เรียนและผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

2,000

โครงการประสาน
สัมพันธ์เยี่ยมบ้านนัก
เรียน

2,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

50,000

โครงการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
การเรียนรู้

2,000

โครงการวันแมแหงชาติ 5,000

โครงการศึกษาแหลง
เรียนรู้สําหรับเด็กและ
เยาวชน

50,000

โครงการสงเสริมการรัก
การอานในเด็กปฐมวัย

2,000

โครงการสงเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเด็กปฐมวัย
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
สูการปลูกผักสวนครัวรั้ว
กินได้

5,000

โครงการปฐมนิเทศนัก
เรียนและผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

2,000

โครงการประสาน
สัมพันธ์เยี่ยมบ้านนัก
เรียน

2,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

50,000

โครงการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
การเรียนรู้

2,000

โครงการวันแมแหงชาติ 5,000

โครงการศึกษาแหลง
เรียนรู้สําหรับเด็กและ
เยาวชน

50,000

โครงการสงเสริมการรัก
การอานในเด็กปฐมวัย

2,000

โครงการสงเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับเด็กปฐมวัย

2,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
เด็กปฐมวัย

2,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (การจัดการ
ศึกษา)

84,900

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)

154,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน

5,000

คาจ้างเหมาบริการ
สํารวจข้อมูลสุนัข/แมว

6,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขโรคระบาด 
และโรคอุบัติใหม

50,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับเด็กปฐมวัย

2,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
เด็กปฐมวัย

2,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (การจัดการ
ศึกษา)

84,900

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)

154,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน

5,000

คาจ้างเหมาบริการ
สํารวจข้อมูลสุนัข/แมว

6,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขโรคระบาด 
และโรคอุบัติใหม

50,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

10,000

โครงการครอบครัว
สัมพันธ์

3,000

โครงการชวยเหลือผู้
ประสบภัย

50,000

โครงการชวยเหลือผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส/คนไร้ที่พึ่ง

30,000

โครงการเตรียมความ
พร้อมสูวัยผู้สูงอายุ

11,500

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมและพัฒนาอาชีพ
กลุมสตรีตําบลวังจั่น

20,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส/คน
ไร้ที่พึ่ง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

10,000

โครงการครอบครัว
สัมพันธ์

3,000

โครงการชวยเหลือผู้
ประสบภัย

50,000

โครงการชวยเหลือผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส/คนไร้ที่พึ่ง

30,000

โครงการเตรียมความ
พร้อมสูวัยผู้สูงอายุ

11,500

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมและพัฒนาอาชีพ
กลุมสตรีตําบลวังจั่น

20,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส/คน
ไร้ที่พึ่ง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์และผู้ด้อยโอกาส
ตําบลวังจั่น

1,500

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุตําบลวังจั่น

14,600

โครงการสงเสริมสุขภาพ
และอบรมแกนนําผู้สูง
อายุ

9,000

คาจ้างเหมาคนงาน
ประจํารถขยะ

120,000

คาจ้างเหมาบริการจัด
เก็บขยะ

60,000

คาจ้างเหมาบริการซอม
แซมไฟฟ้าสาธารณะ

50,000

คาจ้างเหมาบริการบอ
ทิ้งขยะ

300,000

คาจ้างเหมาบุคคล 96,000

คาจ้างเหมาพนักงานขับ
รถบรรทุกขยะ

90,000

คาใช้จายโครงการ
ลพบุรีเมืองสะอาด

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์และผู้ด้อยโอกาส
ตําบลวังจั่น

1,500

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุตําบลวังจั่น

14,600

โครงการสงเสริมสุขภาพ
และอบรมแกนนําผู้สูง
อายุ

9,000

คาจ้างเหมาคนงาน
ประจํารถขยะ

120,000

คาจ้างเหมาบริการจัด
เก็บขยะ

60,000

คาจ้างเหมาบริการซอม
แซมไฟฟ้าสาธารณะ

50,000

คาจ้างเหมาบริการบอ
ทิ้งขยะ

300,000

คาจ้างเหมาบุคคล 96,000

คาจ้างเหมาพนักงานขับ
รถบรรทุกขยะ

90,000

คาใช้จายโครงการ
ลพบุรีเมืองสะอาด

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรม
ฟนฟู/บําบัด/ฝึกอาชีพ

20,000

โครงการเยาวชนรุนใหม 
หางไกลยาเสพติด

8,500

โครงการรณรงค์ตอต้าน
ยาเสพติด

5,000

โครงการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยในชุมชน

6,000

โครงการอบรมนักเรียน
โรงเรียนบ้านวังจั่นตอ
ต้ายยาเสพติด

20,000

โครงการอบรมเสริม
สร้างความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
พึ่งตนเอง

50,000

โครงการการสัปดาห์สง
เสริมวันวิสาขบูชาโลก

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติดในชวง
เทศกาลสงกรานต์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรม
ฟนฟู/บําบัด/ฝึกอาชีพ

20,000

โครงการเยาวชนรุนใหม 
หางไกลยาเสพติด

8,500

โครงการรณรงค์ตอต้าน
ยาเสพติด

5,000

โครงการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยในชุมชน

6,000

โครงการอบรมนักเรียน
โรงเรียนบ้านวังจั่นตอ
ต้ายยาเสพติด

20,000

โครงการอบรมเสริม
สร้างความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
พึ่งตนเอง

50,000

โครงการการสัปดาห์สง
เสริมวันวิสาขบูชาโลก

2,000 2,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติดในชวง
เทศกาลสงกรานต์

25,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 
สิงหาคม

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 3 
มิถุนายน

โครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุแหงชาติและ
ประเพณีวันสงกรานต์

โครงการวันพอแหงชาติ

โครงการสงนักกีฬาเข้า
รวมในการแขงขันใน
ระดับตางๆ

โครงการหลอเทียนและ
แหเทียนเนื่องในวันเข้า
พรรษา

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

5,000 5,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 
สิงหาคม

5,000 5,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม

5,000 5,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 3 
มิถุนายน

5,000 5,000

โครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุแหงชาติและ
ประเพณีวันสงกรานต์

20,000 20,000

โครงการวันพอแหงชาติ 5,000 5,000

โครงการสงนักกีฬาเข้า
รวมในการแขงขันใน
ระดับตางๆ

20,000 20,000

โครงการหลอเทียนและ
แหเทียนเนื่องในวันเข้า
พรรษา

5,000 5,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สี
เขียว

โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักแผนดิน

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวทุงทานตะวัน
บานที่บ้านวังจั่น

โครงการสงเสริมการ
ปลูกผักสวนครัวปลอด
สารพิษ

โครงการสนับสนุนศูนย์
บริการถายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตรประจําตําบลวัง
จั่น

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 80,000 30,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 278,500

วัสดุยานพาหนะและขนสง 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000 20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สี
เขียว

5,000 5,000

โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักแผนดิน

5,000 5,000

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวทุงทานตะวัน
บานที่บ้านวังจั่น

5,000 5,000

โครงการสงเสริมการ
ปลูกผักสวนครัวปลอด
สารพิษ

5,000 5,000

โครงการสนับสนุนศูนย์
บริการถายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตรประจําตําบลวัง
จั่น

5,000 5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,000 130,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 293,500

วัสดุยานพาหนะและขนสง 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 80,000

วัสดุกอสร้าง 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

5,000 90,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,000

วัสดุการศึกษา 30,000

วัสดุอื่น 20,000

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 160,000 40,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 25,000 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 35,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

35,000 35,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อตู้เย็น 18,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 90,000

วัสดุกอสร้าง 90,000 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

95,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 13,000

วัสดุการศึกษา 30,000

วัสดุอื่น 20,000

วัสดุการเกษตร 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 35,000

คาบริการโทรศัพท์ 35,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

70,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อตู้เย็น 18,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 
LED ขาวดํา

2,600

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

150,000

คาเปลี่ยนถังบรรจุน้ํารถ
บรรทุกน้ํา

300,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

คาจัดซื้อรถ
จักรยานยนต์

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 1

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 2

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 4

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 5 เส้นบ้าน
นางหนูขํา นามวี ถึงนา
นายนิพันธ์ จรรยา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 
LED ขาวดํา

2,600

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000 250,000

คาเปลี่ยนถังบรรจุน้ํารถ
บรรทุกน้ํา

300,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

คาจัดซื้อรถ
จักรยานยนต์

44,400 44,400

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

30,000 30,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 1

408,000 408,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 2

177,000 177,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 4

157,500 157,500

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 5 เส้นบ้าน
นางหนูขํา นามวี ถึงนา
นายนิพันธ์ จรรยา

479,000 479,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 5 เส้นบ้าน
นายรามสิทธิ์ สิมบุตร 
ถึงบ้านนายอโนชา สระ
คําจันทร์

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 6 เส้น ถนน 
รพช. ถึงบ้านนางทองวุน 
วระฆัง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 6 เส้นถนน 
รพช. ถึงบ้านนางปาน
ทิพย์  พงษ์ภู

โครงการกอสร้างถนน
ดินลูกรัง  หมูที่ 7 เส้น
ไรนายวิเชียร น้อย
ประถม ถึงนานาย
สําราญ เหี่ยวทอง

โครงการกอสร้างถนน
ดินลูกรัง หมูที่ 1

โครงการกอสร้างถนน
ดินลูกรัง หมูที่ 2

โครงการกอสร้างถนน
ดินลูกรัง หมูที่ 6
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 5 เส้นบ้าน
นายรามสิทธิ์ สิมบุตร 
ถึงบ้านนายอโนชา สระ
คําจันทร์

199,600 199,600

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 6 เส้น ถนน 
รพช. ถึงบ้านนางทองวุน 
วระฆัง

56,600 56,600

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 6 เส้นถนน 
รพช. ถึงบ้านนางปาน
ทิพย์  พงษ์ภู

118,000 118,000

โครงการกอสร้างถนน
ดินลูกรัง  หมูที่ 7 เส้น
ไรนายวิเชียร น้อย
ประถม ถึงนานาย
สําราญ เหี่ยวทอง

24,200 24,200

โครงการกอสร้างถนน
ดินลูกรัง หมูที่ 1

85,500 85,500

โครงการกอสร้างถนน
ดินลูกรัง หมูที่ 2

57,500 57,500

โครงการกอสร้างถนน
ดินลูกรัง หมูที่ 6

79,700 79,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ดินลูกรัง หมูที่ 7 เส้น
ฟาร์มไก ไปไรนายหยู  
เทพอารักษ์

โครงการกอสร้างถนน
ดินลูกรัง หมูที่ 7 เส้น
สามแยกฟาร์มไก ถึงไร
นายอาง  ลอยลม

โครงการกอสร้างที่
แปลงฟันเด็ก

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา พร้อมเหล็ก
ตะแกรง หมูที่ 4

โครงการกอสร้างห้องน้ํา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการขุดลอก
คลองบริเวณแก้มลิง ถึง 
คศล. หมูที่ 2

โครงการขุดลอก
คลองบริเวณคลองวัง
กระทุม ถึงพื้นที่ หมูที่ 2
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ดินลูกรัง หมูที่ 7 เส้น
ฟาร์มไก ไปไรนายหยู  
เทพอารักษ์

36,700 36,700

โครงการกอสร้างถนน
ดินลูกรัง หมูที่ 7 เส้น
สามแยกฟาร์มไก ถึงไร
นายอาง  ลอยลม

179,600 179,600

โครงการกอสร้างที่
แปลงฟันเด็ก

18,600 18,600

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา พร้อมเหล็ก
ตะแกรง หมูที่ 4

8,400 8,400

โครงการกอสร้างห้องน้ํา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

112,000 112,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการขุดลอก
คลองบริเวณแก้มลิง ถึง 
คศล. หมูที่ 2

52,600 52,600

โครงการขุดลอก
คลองบริเวณคลองวัง
กระทุม ถึงพื้นที่ หมูที่ 2

102,000 102,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง)

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐ
พิธี/วันสําคัญทางศาสนา

10,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน 462,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

140,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
และติดตั้งกิ่งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ

100,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอโคกสําโรง

50,000

โครงการจัดงานแผนดิน
สมเด็จพระนารายณ์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง)

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐ
พิธี/วันสําคัญทางศาสนา

10,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน 462,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

140,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
และติดตั้งกิ่งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ

100,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอโคกสําโรง

50,000

โครงการจัดงานแผนดิน
สมเด็จพระนารายณ์

28,000 28,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  11:44:43 หน้า : 36/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

รวม 7,375,000 10,530,500 987,000 3,382,400 431,000 1,125,600 946,000 169,500

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  11:44:43 หน้า : 37/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

รวม 125,000 3,879,400 194,600 29,146,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  11:44:43 หน้า : 38/38



.......................................ตรวจ 

.......................................พิมพ์ 

.......................................ปลัดฯ 

.......................................รองปลัดฯ 

.......................................พิมพ์ 

.......................................ร่าง 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-------------------------------------------------------- 

    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามขั้นตอนและวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน โดยสภาองค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้พิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และสภาฯ   
มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 
2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ซึ่งนายอำเภอโคกสำโรง ได้อนุมัติให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 

     อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ 39 ประกอบกับมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 องค์การ
บริหารส่วนตำบลวังจั่น จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติฯ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่ว  

    ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป    

         ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
           
                (นางน้ำค้าง  พลายละหาร) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 




