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ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 74,155,900.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน - บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 16,570.96 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน - บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อ่ืนๆ จํานวน 33,051,128.75 บาท

กําไรสะสม จํานวน - บาท

เงินสะสม จํานวน - บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายรับจริง จํานวน 8,196,457.21 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 2,317,074.81 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน    87,308.00     บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน  -  บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน  -  บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลลํานารายณ์

งบรายจ่ายอ่ืน จํานวน -   บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,451,200.00   บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 14,027,473.09   บาท

งบลงทุน จํานวน 217700.00   บาท

งบกลาง จํานวน 13,221,525.79   บาท

งบบุคลากร จํานวน 18,176,355.09   บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 35,345,314.00   บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน      89,408.00       บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน    48,094,253.97    บาท ประกอบด้วย

หมวดรายได้จากทุน จํานวน -   บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 44,705,215.11   บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 231072.00   บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 92,120.50   บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,805,144.60   บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 1,539,157.35   บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน     -     โครงการ   รวม               -              บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน   9    โครงการ รวม     10,758,030.00       บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน              -               บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(1) รายรับจริง จํานวน   85,616,755.64   บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,898,732.08   บาท

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เทศบาลตําบลลํานารายณ์มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน           258,504,306.08            บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน                  186,459,008.23             บาท

1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน         59,716,811.19             บาท

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลํานารายณ์

��������������บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลลํานารายณ์ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลลํานารายณ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะ

ผู้บริหารเทศบาลตําบลลํานารายณ์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้



รายรับจริง ปี  2562 ประมาณการ ปี 2563 ประมาณการ ปี 2564

                      6 ,693,449.42                       6 ,110,000.00                        2 ,207,000.00

                      2 ,427,818.20                       1 ,935,500.00                        1 ,861,000.00

                      2 ,109,320.99                       1 ,135,000.00                        1 ,055,000.00

                      2 ,451,680.01                       2 ,000,000.00                        2 ,000,000.00

                        235 ,078.00                         449 ,500.00                          110 ,000.00

                           7 ,000.00                           20 ,000.00                            20 ,000.00

                  13 ,924,346.62                   11 ,650,000.00                      7 ,253,000.00

                    62 ,583,671.29                     53 ,350,000.00                      50 ,100,000.00

                  62 ,583,671.29                   53 ,350,000.00                    50 ,100,000.00

                    46 ,397,455.00                     50 ,000,000.00                      60 ,000,000.00

                  46 ,397,455.00                   50 ,000,000.00                    60 ,000,000.00

                122,905,472.91                 115,000,000.00                  117,353,000.00รวม

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร

หมวดรายได้จากทุน

รวมรายได้จัดเก็บ

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

คําแถลงงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ 2564

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร

เทศบาลตําบลลํานารายณ์
อําเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี



ปี 2561  ปี 2562

2,319,641.50                                      4,336,643.05                5.25

297,968.45                                        465,061.17                6.00

1,461,719.00                                     1,819,625.20             116.13

78,050.00                                          72,120.00               63.64

 - 

4,157,378.95                                  6,693,449.42               36.12

140,490.00                                          44,874.00                   -   

                                               -                                                      -   -

13,938.90                                          12,008.60             200.00

10,495.35                                           8,275.60             100.00

1,104,165.00                                      1,191,140.00             100.00

31,500.00                                          35,650.00             100.00

9,786.00                                            8,935.00             100.00

2,800.00                                            2,230.00             100.00

                                               -    - 

 363,175.00                                        179,550.00               85.00

                                               -    - 

 1,468,381.00                                        302,385.00             100.00

                                               -                                                      -               100.00

154,780.00                                        151,120.00               66.67

     อากรการฆ่าสัตว์                                           93,790.00 110,000.00 %                                     70,000.00

     ค่าปรับอื่น ๆ                                            2,000.00 500.00 %                                         500.00

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                         150,800.00 150,000.00 %                                   100,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร                                                     -                                                  -   %                                               -   

     ค่าปรับการผิดสัญญา                                      1,570,373.95 100,000.00 %                                   100,000.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                            1,815.30                                                -   %                                         500.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก                                           80,350.00 200,000.00 %                                   170,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                           10,140.00 10,000.00 %                                     10,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                            3,070.00 1,000.00 %                                       1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                       1,093,940.00 1,000,000.00 %                                 1,000,000.00

     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                           37,650.00 40,000.00 %                                     40,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                            8,730.00 5,000.00 %                                     10,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                           25,918.20 10,000.00 %                                     10,000.00

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์                                         140,685.00 190,000.00 %  0.00

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์                                           28,137.00 0.00 %  0.00

รวมหมวดภาษีอากร                                   6,172,781.32 6,110,000.00 2,207,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   

     ภาษีป้าย                                      1,565,553.00 1,550,000.00 %                                 1,800,000.00

     ค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้าง %                                   100,000.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                      4,076,979.57 4,000,000.00 %                                   210,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที่                                         436,458.75 450,000.00 %                                     27,000.00

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดภาษีอากร

 

รายรับจริง ประมาณการ

วันที่พิมพ์ : 09/09/2563  13:48:02 หน้า : 1/1

รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลลํานารายณ์

อําเภอ ชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี



วันที่พิมพ์ : 09/09/2563  13:48:02 หน้า : 1/1

32,000.00                                          32,900.00             100.00

407,060.00                                        408,140.00             100.00

12,053.00                                          18,000.00             100.00

1,880.00                                            1,350.00             100.00

30,540.00                                          31,260.00             100.00

3,783,044.25                                  2,427,818.20

158,690.00                                          55,876.00             100.00

6,000.00                                            7,000.00             100.00

1,723,674.45                                      2,046,444.99             100.00

                                               -                                                      -                     -   

1,888,364.45                                  2,109,320.99

                                               -                                                      -    - 

1,953,055.55                                      2,150,378.01             100.00

234,550.00                                        301,302.00  - 

2,187,605.55                                  2,451,680.01             100.00

31,500.00                                        102,500.00               50.00

8,833.00                                            8,613.00             100.00

                                               -                                                      -    - 

117,710.00                                        123,965.00               40.90

158,043.00                                     235,078.00

117,719.00                                            7,000.00             100.00

117,719.00                                        7,000.00

1,007,729.51                                        999,178.00             112.50

35,241,807.27                                    35,813,166.77               93.75     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ                                     34,401,897.13 32,000,000.00 %                               30,000,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                       1,360,538.72 800,000.00 %                                   900,000.00

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                     -   20,000.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน                                                  -   20,000.00 20,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                      253,530.00 259,500.00 110,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร                                                 10.00                                                -   %                                               -   

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                           39,719.00 244,500.00 %                                   100,000.00

     ค่าขายแบบแปลน                                         204,000.00 10,000.00 %                                       5,000.00

     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง                                            9,801.00 5,000.00 %  5,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                   2,098,777.19 2,000,000.00 2,000,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ                                      1,817,407.19 2,000,000.00 % 2,000,000.00

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                         281,370.00 0.00 % 0.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล                                                     -   0.00 % 0.00

     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ                                                     -   80,000.00 % 0

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                   1,498,997.38 1,135,000.00 1,055,000.00

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                            2,000.00 5,000.00 % 5,000.00

     ดอกเบี้ย                                       1,484,607.38 1,000,000.00 % 1,000,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าที่ดิน                                           12,390.00 50,000.00 % 50,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                           35,820.00 30,000.00 %                                     30,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                   3,598,589.45 2,125,500.00                              1,861,000.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                            9,000.00 12,000.00 %                                     12,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                            1,120.00 2,000.00 %                                       2,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่

เกิน 200 ตารางเมตร
                                          20,600.00 25,000.00 %                                     25,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                         378,440.00 350,000.00 %                                   350,000.00
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7,647,546.05                                      6,888,070.22               95.09

161,007.13                                        246,685.97             200.00

0.00                                                    -   

13,178,314.67                                    14,014,257.13             100.00

238,449.69                                        227,485.21             153.85

102,624.51                                        124,080.99             100.00

5,051,117.00                                      4,270,747.00              67.57

62,628,595.83                                 62,583,671.29

45,165,723.00                                    46,315,755.00             120.00

                          32,113,346.00                                 4,848,905.00                                          81,700.00

                             4,848,905.00                                 46,397,455.00

79,769,656.03                               122,905,472.91รวมทุกหมวด                                152,936,857.12 115,000,000.00 117,353,000.00

     เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์

     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา                                     48,084,296.00 50,000,000.00 % 60,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                 80,197,642.00 50,000,000.00 60,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร                                 59,116,539.78 53,350,000.00                            50,100,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                         105,749.01 100,000.00 %                                   100,000.00

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน                                       4,306,818.00 3,700,000.00 %                                 2,500,000.00

     ภาษีสรรพสามิต                                       8,168,388.34 10,000,000.00 %                               10,000,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่                                         289,624.22 130,000.00 %                                   200,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                         227,369.76 100,000.00 %                                   200,000.00

     ภาษีสุรา                                       3,389,538.24 0.00 %

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                       6,866,616.36 6,520,000.00 %                                 6,200,000.00



รายจ่ายจริง ปี  2562 ประมาณการ ปี 2563 ประมาณการ ปี 2564

24,536,123.69 25,510,430.00 30,114,450.00

23,626,845.11 39,220,380.00 39,095,820.00

23,490,787.89 31,610,990.00 29,832,000.00

11,019,930.00 12,390,233.00 5,873,880.00

                                    - 105,000.00 105,000.00

5,564,600.00 5,726,500.00 5,427,850.00

88,238,286.69 114,563,533.00 110,449,000.00  

88,238,286.69 114,563,533.00 110,449,000.00รวม

รวมจ่ายจากงบประมาณ

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน

งบกลาง

งบบุคลากร

งบดําเนินการ

จ่ายจากงบประมาณ

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตําบลลํานารายณ์
อําเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี



ปี 2561 ปี 2562

756,000.00                 756,000.00       100.00 %

240,000.00                 240,000.00       100.00 %

240,000.00                 240,000.00       100.00 %

216,000.00                 216,000.00       100.00 %

1,617,200.00              1,618,258.07       100.00 %

3,069,200.00 3,070,258.07

2,479,440.00              2,719,140.00       116.94 %

70,980.00                  70,980.00        84.48 %

127,200.00                 127,200.00       100.00 %

216,420.00                 227,280.00       103.22 %

618,475.00                 931,128.00       102.64 %

23,945.00                  19,800.00        84.93 %

3,536,460.00             4,095,528.00

6,605,660.00 7,165,786.07

212,295.00                            -          79.49 %

4,250.00                    4,062.50       100.00 %

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลลํานารายณ์
อําเภอชัยบาดาล    จังหวัดลพบุรี

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 756,000.00 756,000.00                   756,000.00

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 240,000.00 240,000.00                   240,000.00

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 240,000.00 240,000.00                   240,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
126,000.00 216,000.00                   216,000.00

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น
1,620,000.00 1,620,000.00                1,620,000.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,982,000.00 3,072,000.00               3,072,000.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,451,011.61 3,740,380.00                4,374,060.00

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 109,589.03 178,980.00                   151,200.00

เงินประจําตําแหน่ง 163,329.03 211,200.00                   211,200.00

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 209,040.00 238,560.00                   246,240.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 720,600.00 1,323,480.00                1,358,400.00

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 84,780.00                    72,000.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,677,569.67 5,777,380.00               6,413,100.00

รวมงบบุคลากร 6,659,569.67 8,849,380.00 9,485,100.00

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0.00 188,700.00                   150,000.00

ค่าเบี้ยประชุม 1,625.00 20,000.00                    20,000.00



27,460.00                 167,995.00       100.00 %

30,000.00                  30,000.00       100.00 %

31,200.00                  68,550.00       133.43 %

305,205.00               270,607.50

1,018,542.88                            -   %

0.00                  99,000.00       100.00 %

0.00                  57,600.00  - %

0.00                  99,510.00       100.00 %

0.00                 321,493.52        68.57 %

0.00                  86,400.00       100.00 %

0.00                            -         100.00 %

0.00                            -         100.00 %

0.00                 167,571.00        71.43 %

0.00                  95,000.00       100.00 %

10,950.00                  12,081.00        66.67 %

115,580.64                 216,279.20        31.03 %

3,600.00                    5,800.00       100.00 %

0.00                            -   %

0.00                            -         100.00 %

200,000.00                            -   %

0.00                 200,000.00 %

0.00                            -         100.00 %

56,248.00                  48,900.00       100.00 %

0.00                            -   %

110,933.20                 105,747.00        75.00 %

0.00                 263,082.00 %

27,765.00                 247,640.00        96.47 %

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 30,000.00                    30,000.00

ค่าเช่าบ้าน 50,000.00 102,000.00                   102,000.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 14,225.00 70,000.00                    93,400.00

รวมค่าตอบแทน 65,850.00 410,700.00                 395,400.00

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,118,058.83 0.00
ค่าจัดทําวารสารเทศบาล และรายงานกิจการ

เทศบาล
0.00 150,000.00                   150,000.00

ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร 0.00 0.00
ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
0.00 100,000.00                   100,000.00

ค่าจ้างเหมาบริการการทําความสะอาดอาคาร

สํานักงาน บันทึกข้อมูล ประชาสัมพันธ์
0.00 350,000.00                   240,000.00

ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตาม

สาย
0.00 200,000.00                   200,000.00

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 0.00 100,000.00                   100,000.00

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีต่างๆ 0.00 35,000.00                    35,000.00
ค่าตกแต่งอาคารสถานที่ราชการและเอกชน 

งานรัฐพิธี วันสําคัญต่างๆ
0.00 350,000.00                   250,000.00

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ

คอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร
0.00 101,000.00                   101,000.00

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 6,175.00 150,000.00                   100,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
104,699.76 290,000.00                    90,000.00

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง

มาลา
                   2,600.00 10,000.00                    10,000.00

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ

พวงมาลา
2,600.00 0.00

โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ

สมาชิกสภาท้องถิ่น
0.00 1,500,000.00                1,500,000.00

โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช ประจําปี 2561
0.00 0.00

โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช ประจําปี 2562
0.00 0.00

โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช ประจําปี 2563
0.00 200,000.00                   200,000.00

โครงการจัดงานวันเทศบาล 47,648.00 150,000.00                   150,000.00

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 59,213.82 0.00

โครงการใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์ 58,195.00 600,000.00                   450,000.00
โครงการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
0.00 0.00

โครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
271,518.40 362,800.00                   350,000.00



315,815.00                            -   %

0.00                            -   %

204,646.47                 100,836.56        66.67 %

2,064,081.19             2,126,940.28

198,064.15                 316,760.00       100.00 %

53,727.00                  33,848.00       100.00 %

48,766.00                  49,930.00       100.00 %

15,595.00                  56,530.00        58.33 %

12,800.00                  16,973.00       100.00 %

154,460.70                 125,442.60       100.00 %

0.00                            -         100.00 %

0.00                            -         100.00 %

89,445.00                  97,470.00       150.00 %

572,857.85               696,953.60

646,361.96                 733,047.15       100.00 %

36,335.59                  45,019.41       100.00 %

61,532.27                  96,495.98       100.00 %

24,266.00                  28,128.00       100.00 %

106,957.20                 118,957.20       100.00 %

875,453.02             1,021,647.74

3,817,597.06             4,116,149.12

0.00                  11,000.00 %

0.00                            -   %

0.00                            -   %

โครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
0.00 0.00

โครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
126,760.00 0.00

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 146,966.61 300,000.00                   200,000.00

รวมค่าใช้สอย 1,941,835.42 4,948,800.00               4,226,000.00

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 241,821.00 450,000.00                   450,000.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 69,120.00 80,000.00                    80,000.00

วัสดุงานบ้านงานครัว 91,126.00 50,000.00                    50,000.00

วัสดุก่อสร้าง 32,070.00 120,000.00                    70,000.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 49,574.05 100,000.00                   100,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 112,135.73 250,000.00                   250,000.00

วัสดุการเกษตร 34,080.00 50,000.00                    50,000.00

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,130.00 20,000.00                    20,000.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ 79,960.00 100,000.00                   150,000.00

รวมค่าวัสดุ 720,016.78 1,220,000.00               1,220,000.00

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 605,399.77 750,000.00                   750,000.00

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 28,583.47 50,000.00                    50,000.00

ค่าบริการโทรศัพท์ 64,650.01 110,000.00                   110,000.00

ค่าบริการไปรษณีย์ 28,283.00 50,000.00                    50,000.00

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 95,664.22 120,000.00                   120,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค 822,580.47 1,080,000.00               1,080,000.00

รวมงบดําเนินงาน 3,550,282.67 7,659,500.00               6,921,400.00

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน
- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงานสําหรับ

ปฏิบัติงานของสํานักปลัดเทศบาล
0.00 0.00

ครุภัณฑ์สํานักงานใช้สําหรับสํานักปลัดเทศบาล 148,000.00 0.00
จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงานใช้สําหรับสํานัก

ปลัดเทศบาล
32,000.00 0.00



0.00                            -   %

0.00                            -   %

0.00                            -   %

0.00                            -   %

0.00                  42,200.00 %

0.00                            -   %

0.00                 53,200.00

0.00                 53,200.00

0.00                            -   %

0.00                            -         100.00 %

0.00                  20,000.00 %

172,820.00                            -   - %

0.00                            -               -   %

0.00                            -   %

0.00                  25,000.00 - %

0.00                 100,000.00 - %

0.00                            -               -   %

0.00                            -   %

0.00                            -               -   %

0.00                            -   - %

0.00                  50,000.00 - %

0.00                            -   - %

172,820.00               195,000.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุใช้สําหรับสํานัก

ปลัดเทศบาล
4,500.00 0.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ใช้สําหรับสํานัก

ปลัดเทศบาล
85,000.00 0.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้สําหรับสํานัก

ปลัดเทศบาล
32,000.00 0.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้สําหรับสํานัก

ปลัดเทศบาล (งานประชาสัมพันธ์)
7,900.00 0.00

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับ

ปฏิบัติงานของสํานักปลัดเทศบาล
0.00 0.00

รวมค่าครุภัณฑ์ 309,400.00 0.00                   54,700.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0

รวมงบลงทุน 309,400.00 0.00                   54,700.00

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20,000.00 0.00
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
0.00 20,000.00                    20,000.00

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
0.00 0.00

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 145,000.00 0.00
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและปกป้อง

สถาบันสําคัญของชาติ ประจําปีงบ
0.00 30,000.00

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและปกป้อง

สถาบันสําคัญของชาติ ประจําปีงบ
0.00 0.00

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและปกป้อง

สถาบันสําคัญของชาติ ประจําปีงบประมาณ 
0.00 0.00                    30,000.00

อุดหนุนโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตํารวจ

บ้าน สถานีตํารวจภูธรชัยบาดาล พ.ศ. 2562 
0.00 0.00                   100,000.00

อุดหนุนโครงการเยาวชนแกนนํา ร่วมป้องกัน

ยาเสพติด สถานีตํารวจภูธรชัยบาดาล รุ่นที่ 3
0.00 100,000.00

อุดหนุนโครงการเยาวชนแกนนํา ร่วมป้องกัน

ยาเสพติด สถานีตํารวจภูธรชัยบาดาล รุ่นที่ 4
0.00 0.00

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ประจําปี
0.00 50,000.00

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ประจําปี
0.00 0.00

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ 
0.00 0.00                    50,000.00

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ 
0.00

รวมเงินอุดหนุน 165,000.00 200,000.00                 200,000.00

0.00                    54,700.00

0.00



172,820.00               195,000.00

10,596,077.06           11,530,135.19

0.00                            -   - %

0.00                  19,478.00       100.00 %

0.00                            -   - %

9,130.00                  17,445.00       100.00 %

9,130.00                 36,923.00

4,850.00                  14,650.00       100.00 %

9,850.00                  36,850.00       250.00 %

14,700.00                 51,500.00

23,830.00                 88,423.00

23,830.00                 88,423.00

1,027,207.75              1,136,380.00        99.15 %

0.00                    3,550.00        73.17 %

18,000.00                  18,000.00       100.00 %

530,760.00                 563,400.00       105.80 %

401,755.00                 792,427.00       101.68 %

63,245.00                  66,090.00       116.61 %

2,040,967.75             2,579,847.00

2,040,967.75             2,579,847.00

รวมงบเงินอุดหนุน 165,000.00 200,000.00                 200,000.00

รวมงานบริหารทั่วไป 10,684,252.34 16,708,880.00             16,661,200.00

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 15,054.00 0.00

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 0.00 15,000.00                    15,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดทําประชาคม 16,300.80 0.00

โครงการจัดทําแผนชุมชนและประชาคมเมือง 0.00 100,000.00                   100,000.00

รวมค่าใช้สอย 31,354.80 115,000.00                 115,000.00

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 12,065.00 15,000.00                    15,000.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,640.00 20,000.00                    50,000.00

รวมค่าวัสดุ 21,705.00 35,000.00                   65,000.00

รวมงบดําเนินงาน 53,059.80 150,000.00                 180,000.00

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 53,059.80 150,000.00                 180,000.00

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 970,480.00 2,601,420.00                2,579,400.00

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 72,000.00                    52,680.00

เงินประจําตําแหน่ง 46,000.00 60,000.00                    60,000.00

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 495,720.00 600,240.00                   635,040.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 386,673.00 1,166,760.00                1,186,320.00

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 70,775.00 99,360.00                   115,860.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,969,648.00 4,599,780.00               4,629,300.00

รวมงบบุคลากร 1,969,648.00 4,599,780.00               4,629,300.00



39,800.00                  55,350.00       100.00 %

124,500.00                 142,260.00        55.56 %

42,000.00                  55,000.00        94.74 %

16,400.00                  17,100.00       110.00 %

222,700.00               269,710.00

367,354.72 - %

0.00                            -         100.00 %

0.00                 186,000.00       100.00 %

27,160.00                  91,755.00        50.00 %

13,770.00                  13,770.00       100.00 %

73,430.00                  50,870.00       100.00 %

481,714.72               342,395.00

149,996.00                 153,847.00       100.00 %

0.00                            -         100.00 %

0.00                    1,700.00       100.00 %

6,400.00                            -         100.00 %

59,098.00                  30,624.40       100.00 %

99,500.00                 105,750.00       180.00 %

314,994.00               291,921.40

1,019,408.72               904,026.40

0.00                            -   - %

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19,950.00 60,000.00                    60,000.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 95,000.00 180,000.00                   100,000.00

ค่าเช่าบ้าน 64,500.00 114,000.00                   108,000.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 52,300.00 20,000.00                    22,000.00

รวมค่าตอบแทน 231,750.00 374,000.00                 290,000.00

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 324,000.00 0.00                              -   

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 10,000.00                    10,000.00

ค่าจ้างเหมาบริการโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี 0.00 250,000.00                   250,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
31,260.00 140,000.00                    70,000.00

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ขอบคุณผู้ชําระ

ภาษี
13,770.00 20,000.00                    20,000.00

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 80,060.00 100,000.00                   100,000.00

รวมค่าใช้สอย 449,090.00 520,000.00                 450,000.00

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 121,790.00 150,000.00                   150,000.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 10,000.00                    10,000.00

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 10,000.00                    10,000.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,950.00 30,000.00                    30,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 56,552.20 50,000.00                    50,000.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,400.00 100,000.00                   180,000.00

รวมค่าวัสดุ 211,692.20 350,000.00                 430,000.00

รวมงบดําเนินงาน 892,532.20 1,244,000.00               1,170,000.00

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงานใช้สําหรับกองคลัง 80,400.00 0.00



33,000.00                            -   - %

0.00                  16,500.00 - %

0.00                            -   - %

39,782.60                            -   - %

0.00                            -   - %

0.00                            -               -   %

0.00                  88,500.00 - %

72,782.60               105,000.00

72,782.60               105,000.00

3,133,159.07             3,588,873.40

13,753,066.13           15,207,431.59

638,821.29                 729,850.00       141.93 %

0.00                    8,875.00        84.04 %

18,000.00                  18,000.00       100.00 %

246,240.00                 260,280.00             -   %

865,997.00              1,208,846.00        99.14 %

115,815.00                 137,025.00       100.86 %

1,884,873.29             2,362,876.00

1,884,873.29             2,362,876.00

0.00                            -         133.33 %

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงานใช้สําหรับกองคลัง 0.00 0.00
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงานสําหรับปฏิบัติงาน

ของกองคลัง
0.00 0.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งใช้สําหรับกอง

คลัง
43,500.00 0.00

ครุภัณฑ์สํารวจ
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์

สําหรับกองคลัง
0.00 0.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้สําหรับกองคลัง 31,000.00 0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้สําหรับการปฏิบัติงาน

ของกองคลัง
0.00 91,500.00

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับ

ปฏิบัติงานของกองคลัง
0.00 0.00

รวมค่าครุภัณฑ์ 154,900.00 91,500.00                             -   

รวมงบลงทุน 154,900.00 91,500.00                             -   

รวมงานบริหารงานคลัง 3,017,080.20 5,935,280.00               5,799,300.00

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 13,754,392.34 22,794,160.00             22,640,500.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 600,600.00 1,303,600.00                1,850,220.00

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 38,340.00                    32,220.00

เงินประจําตําแหน่ง 18,000.00 18,000.00                    18,000.00

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 238,560.00 273,480.00                              -   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 884,680.00 2,365,848.00                2,345,400.00

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 133,970.00 277,272.00                   279,660.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,875,810.00 4,276,540.00               4,525,500.00

รวมงบบุคลากร 1,875,810.00 4,276,540.00               4,525,500.00

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0.00 75,000.00                   100,000.00



105,520.00                  84,920.00       100.00 %

42,000.00                  52,000.00       100.00 %

38,095.00                  45,250.00       172.00 %

185,615.00               182,170.00

716,970.53                            -   - %

0.00                 645,193.00       100.00 %

0.00                  46,200.00       100.00 %

0.00                            -         100.00 %

27,930.00                            -   - %

0.00                    5,315.00       125.00 %

0.00                            -          40.00 %

149,910.00                 138,940.00        60.00 %

894,810.53               835,648.00

7,780.00                    2,910.00       100.00 %

6,750.00                            -         100.00 %

14,580.00                  19,070.00        14.29 %

9,980.00                    5,940.00       100.00 %

16,680.00                  74,350.00       100.00 %

160,345.25                 181,942.00       100.00 %

0.00                            -   - %

39,806.00                            -   - %

30,500.00                 170,200.00       100.00 %

0.00                    2,680.00       100.00 %

96,000.00                  96,000.00       100.00 %

382,421.25               553,092.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 110,890.00 120,000.00                   120,000.00

ค่าเช่าบ้าน 38,000.00 72,000.00                    72,000.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 34,990.00 25,000.00                    43,000.00

รวมค่าตอบแทน 183,880.00 292,000.00                 335,000.00

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 806,028.15 0.00
ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย
0.00 700,000.00                   700,000.00

ค่าจ้างเหมาบริการในการอัดน้ํายาเคมีดับเพลิง 0.00 50,000.00                    50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
20,000.00 15,000.00                    15,000.00

โครงการจัดการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(ธนาคารน้ําใต้ดิน)
0.00 0.00

โครงการจัดการน้ําตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง (ธนาคารน้ําใต้ดิน)
0.00 40,000.00                    50,000.00

โครงการดําเนินการช่วยเหลือประชาชน 0.00 500,000.00                   200,000.00

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 267,214.48 250,000.00                   150,000.00

รวมค่าใช้สอย 1,093,242.63 1,555,000.00               1,165,000.00

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,200.00 15,000.00                    15,000.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,800.00 10,000.00                    10,000.00

วัสดุงานบ้านงานครัว 18,366.00 70,000.00                    10,000.00

วัสดุก่อสร้าง 7,380.00 10,000.00                    10,000.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 115,300.00 100,000.00                   100,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 174,030.32 200,000.00                   200,000.00

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00                    10,000.00

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,992.00 0.00                    15,000.00

วัสดุเครื่องแต่งกาย 99,500.00 100,000.00                   100,000.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 10,000.00                    10,000.00

วัสดุเครื่องดับเพลิง 86,000.00 100,000.00                   100,000.00

รวมค่าวัสดุ 539,568.32 615,000.00                 580,000.00

ค่าสาธารณูปโภค



29,645.57                  29,109.31 - %

9,797.68                    8,285.03 - %

1,776.85                    2,138.70 - %

41,220.10                 39,533.04

1,504,066.88             1,610,443.04

0.00                            -   - %

0.00                 214,000.00       100.00 %

49,500.00                            -   - %

0.00                            -   - %

0.00                            -   - %

49,500.00               214,000.00

49,500.00               214,000.00

3,438,440.17             4,187,319.04

8,503.00                  12,167.50       100.00 %

188,131.50                  60,255.00       100.00 %

0.00                  66,895.00       100.00 %

48,465.00                            -    - %

155,829.80                 112,206.00       100.00 %

400,929.30               251,523.50

ค่าไฟฟ้า 29,051.15 35,000.00                    35,000.00

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 10,657.33 15,000.00                    15,000.00

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,265.77 5,000.00                      5,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค 41,974.25 55,000.00                   55,000.00

รวมงบดําเนินงาน 1,858,665.20 2,517,000.00               2,135,000.00

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 24,000.00 0.00

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 0.00 100,000.00                   100,000.00

ครุภัณฑ์ดับเพลิง 99,082.00 0.00

ค่าทีดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00                   100,000.00

รวมค่าครุภัณฑ์ 123,082.00 100,000.00                 260,000.00

รวมงบลงทุน 123,082.00 100,000.00                 260,000.00

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 3,857,557.20 6,893,540.00               6,920,500.00

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยประจําปี
0.00 50,000.00                    50,000.00

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือน (อปพร.)
68,741.00 100,000.00                   100,000.00

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล

และพนักงานจ้าง
58,607.80 100,000.00                   100,000.00

และพนักงานจ้าง 0.00 0.00
โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
141,652.40 120,000.00                   120,000.00

รวมค่าใช้สอย 269,001.20 370,000.00                 370,000.00

ครุภัณฑ์สํารวจ

ครุภัณฑ์สํารวจ 0.00 0.00                    60,000.00



0.00                            -         100.00 %

0.00                           -   

400,929.30               251,523.50

400,929.30               251,523.50

3,839,369.47             4,438,842.54

555,780.00                 791,020.00        92.09 %

0.00                    3,550.00        47.00 %

10,500.00                  42,000.00       100.00 %

194,760.00                 202,560.00       101.94 %

0.00                            -         100.00 %

761,040.00             1,039,130.00

761,040.00             1,039,130.00

0.00                            -         100.00 %

0.00                            -         100.00 %

28,600.00                    3,600.00        16.67 %

28,600.00                   3,600.00

153,264.22                            -   - %

0.00                 369,128.92        75.00 %

5,160.00                  43,640.00        42.86 %

46,200.00                  53,400.00       100.00 %

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 100,000.00                   100,000.00

รวมค่าวัสดุ 0.00 100,000.00                 100,000.00

รวมงบดําเนินงาน 269,001.20 470,000.00                 470,000.00

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 269,001.20 470,000.00                 470,000.00

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,126,558.40 7,363,540.00               7,390,500.00

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 320,520.00 2,034,540.00                1,873,560.00

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 24,000.00                    11,280.00

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 60,000.00                    60,000.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 186,716.00 328,080.00                   334,440.00

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 24,000.00                    24,000.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 507,236.00 2,470,620.00               2,303,280.00

รวมงบบุคลากร 507,236.00 2,470,620.00               2,303,280.00

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 10,000.00                    10,000.00

ค่าเช่าบ้าน 0.00 2,000.00                      2,000.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 28,600.00 30,000.00                      5,000.00

รวมค่าตอบแทน 28,600.00 42,000.00                   17,000.00

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 153,341.96 0.00

ค่าจ้างเหมาบริการด้านต่างๆ 0.00 400,000.00                   300,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
11,620.00 70,000.00                    30,000.00

โครงการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 

ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน
47,400.00 100,000.00                   100,000.00



10,340.00                    7,970.00       100.00 %

214,964.22               474,138.92

31,034.00                 102,600.00        60.00 %

3,170.00                            -         100.00 %

0.00                            -         100.00 %

0.00                            -         100.00 %

15,451.15                  27,384.45       100.00 %

0.00                  13,000.00             -   %

52,980.00                  29,900.00       100.00 %

0.00                            -         100.00 %

102,635.15               172,884.45

346,199.37               647,023.37

0.00                    1,400.00  - %

0.00                   1,400.00

0.00                   1,400.00

1,107,239.37             1,691,153.37

2,090,150.00              1,402,796.63       118.49 %

42,000.00                  31,500.00       133.33 %

1,069,920.00              1,081,920.00        94.11 %

85,000.00                  84,000.00       100.00 %

3,287,070.00             2,600,216.63

3,287,070.00             2,600,216.63

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,770.00 20,000.00                    20,000.00

รวมค่าใช้สอย 218,131.96 590,000.00                 450,000.00

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 16,896.00 50,000.00                    30,000.00

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,960.00 10,000.00                    10,000.00

วัสดุก่อสร้าง 0.00 50,000.00                    50,000.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 10,000.00                    10,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,419.90 20,000.00                    20,000.00

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 30,000.00                              -   

วัสดุคอมพิวเตอร์ 59,100.00 40,000.00                    40,000.00

วัสดุอื่น 0.00 10,000.00                    10,000.00

รวมค่าวัสดุ 88,375.90 220,000.00                 170,000.00

รวมงบดําเนินงาน 335,107.86 852,000.00                 637,000.00

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สําหรับใช้

ปฏิบัติงานของกองการศึกษา
0.00 0.00

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00                             -   

รวมงบลงทุน 0.00 0.00                             -   

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 842,343.86 3,322,620.00               2,940,280.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,049,600.00 2,713,080.00                3,214,620.00

เงินวิทยฐานะ 42,000.00 126,000.00                   168,000.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,199,720.00 1,883,880.00                1,772,880.00

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 102,066.00 156,000.00                   156,000.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,393,386.00 4,878,960.00               5,311,500.00

รวมงบบุคลากร 3,393,386.00 4,878,960.00               5,311,500.00



4,800.00                    7,200.00       100.00 %

4,800.00                   7,200.00

562,965.46                            -   - %

0.00              1,050,303.50        84.00 %

60,400.00                  54,126.56        55.56 %

0.00                            -         100.00 %

0.00                            -         100.00 %

27,950.00                  30,824.00  - %

0.00                            -         100.00 %

6,594.00                            -    - %

0.00                            -         100.00 %

0.00                    7,375.00  - %

0.00                            -         100.00 %

0.00                            -         100.00 %

2,198,003.00              2,216,790.60        88.91 %

0.00                            -          66.67 %

14,465.00                  20,980.00  - %

17,200.00                  38,200.00       100.00 %

2,887,577.46             3,418,599.66

19,952.00                  19,879.00       100.00 %

2,670.00                  19,952.00       100.00 %

178,228.00                 170,382.00       100.00 %

2,032,878.40              2,653,853.02        93.09 %

48,308.00                  29,893.00       100.00 %

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,800.00 9,600.00                      9,600.00

รวมค่าตอบแทน 4,800.00 9,600.00                    9,600.00

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 441,453.00 0.00

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 0.00 1,000,000.00                   840,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
17,380.00 90,000.00                    50,000.00

โครงการใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์ 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลและศูนย์
0.00 20,000.00                    20,000.00

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล
0.00 50,000.00                    50,000.00

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
0.00 0.00

โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

และคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
0.00 20,000.00                    20,000.00

โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้
668.00 0.00

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลและศูนย์พัฒนา
0.00 10,000.00                    10,000.00

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้
1,168.40 0.00

โครงการวันแม่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล และ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน
14,092.00 20,000.00                    20,000.00

โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการ

สถานศึกษาและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
0.00 20,000.00                    20,000.00

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา
2,581,007.23 2,462,760.00                2,189,560.00

โครงการไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

ลํานารายณ์ และศูนย์พัฒนา
0.00 30,000.00                    20,000.00

โครงการไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

ลํานารายณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์
26,608.00 0.00

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 192,221.50 200,000.00                   200,000.00

รวมค่าใช้สอย 3,274,598.13 3,922,760.00               3,439,560.00

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 67,781.00 40,000.00                    40,000.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,720.00 20,000.00                    20,000.00

วัสดุงานบ้านงานครัว 231,218.00 150,000.00                   150,000.00

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,461,105.64 2,912,630.00                2,711,440.00

วัสดุก่อสร้าง 13,105.00 30,000.00                    30,000.00



32,742.00                  38,734.00        60.00 %

0.00                            -         100.00 %

0.00                            -    - %

24,340.00                  35,770.00  . %

2,339,118.40             2,968,463.02

421,048.74                 391,963.26       100.00 %

70,478.06                  54,804.98        55.56 %

0.00                            -               -   %

0.00                  12,733.00        66.67 %

491,526.80               459,501.24

5,723,022.66             6,853,763.92

0.00                            -   - %

0.00                  49,000.00 - %

0.00                            -   - %

24,900.00                            -   - %

0.00                  58,000.00 - %

0.00                 418,300.00 - %

0.00                  61,600.00 - %

24,900.00               586,900.00

24,900.00               586,900.00

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 50,000.00                    30,000.00

วัสดุการเกษตร 4,440.00 30,000.00                    30,000.00

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,000.00 0.00                              -   

วัสดุคอมพิวเตอร์ 38,000.00 40,000.00                    40,000.00

รวมค่าวัสดุ 2,826,369.64 3,272,630.00               3,051,440.00

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 333,215.89 480,000.00                   480,000.00

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 96,797.78 90,000.00                    50,000.00

ค่าบริการโทรศัพท์ 218.55 10,000.00                              -   

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 60,000.00                    40,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค 430,232.22 640,000.00                 570,000.00

รวมงบดําเนินงาน 6,535,999.99 7,844,990.00               7,070,600.00

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์สํานักงานใช้สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทิดไท้องค์ราชัน
342,000.00 0.00

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงานสําหรับปฏิบัติงาน

ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ และศูนย์พัฒนา
0.00 0.00

ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์การศึกษาใช้สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทิดไท้องค์ราชัน
57,800.00 0.00

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 0.00 0.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสําหรับ

ปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ และ
0.00 0.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สําหรับ

ปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ และ
0.00 0.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับ

ปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ และ
0.00 0.00

รวมค่าครุภัณฑ์ 399,800.00 0.00                             -   

รวมงบลงทุน 399,800.00 0.00                             -   



5,118,400.00                            -   - %

0.00                 321,600.00        90.00 %

0.00                 132,000.00        87.50 %

0.00              4,576,000.00        94.83 %

5,118,400.00             5,029,600.00

5,118,400.00             5,029,600.00

14,153,392.66           15,070,480.55

0.00                  15,393.00       100.00 %

0.00                            -         100.00 %

32,453.00                  30,923.00       100.00 %

32,453.00                 46,316.00

32,453.00                 46,316.00

32,453.00                 46,316.00

15,293,085.03           16,807,949.92

1,250,100.00              1,385,658.70       110.42 %

42,000.00                  42,000.00       100.00 %

1,000,320.00              1,037,400.00        72.86 %

2,281,101.93              2,200,071.84       124.21 %

282,836.25                 265,433.87       103.87 %

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 4,864,700.00 0.00
เงินอุดหนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดดา

รุสสลาม
0.00 386,500.00                   347,850.00

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดศิริ

บรรพต
0.00 160,000.00                   140,000.00

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลลํา

นารายณ์
0.00 4,640,000.00                4,400,000.00

รวมเงินอุดหนุน 4,864,700.00 5,186,500.00               4,887,850.00

รวมงบเงินอุดหนุน 4,864,700.00 5,186,500.00               4,887,850.00

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 15,193,885.99 17,910,450.00             17,269,950.00

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการศิลปินสอนศิลปะ 7,838.00 20,000.00                    20,000.00
โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหล่ง

เรียนรู้
0.00 10,000.00                    10,000.00

โครงการส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะ

เด็กและเยาวชน นักเรียน
0.00 100,000.00                   100,000.00

รวมค่าใช้สอย 7,838.00 130,000.00                 130,000.00

รวมงบดําเนินงาน 7,838.00 130,000.00                 130,000.00

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 7,838.00 130,000.00                 130,000.00

รวมแผนงานการศึกษา 16,044,067.85 21,363,070.00             20,340,230.00

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,076,640.00 2,067,840.00                2,283,240.00

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 60,000.00                    60,000.00

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 968,220.00 1,094,820.00                   797,640.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,559,188.00 3,124,120.00                3,880,440.00

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 324,000.00 445,260.00                   462,480.00



18,000.00                  18,000.00       100.00 %

4,874,358.18             4,948,564.41

4,874,358.18             4,948,564.41

534,480.00                 495,590.00        80.00 %

36,000.00                  42,000.00       100.00 %

21,650.00                  37,046.75        72.92 %

592,130.00               574,636.75

843,500.00                            -   - %

0.00              1,101,259.50        86.96 %

29,917.00                  11,960.00       100.00 %

452,000.00                 300,000.00        60.00 %

0.00                 103,224.00        76.92 %

199,330.00                 144,400.00       100.00 %

               150,000.00                 165,600.00       100.00 %

45,700.00                  71,290.00        66.67 %

1,720,447.00             1,897,733.50

32,060.00                  29,031.00        60.00 %

0.00                            -         100.00 %

0.00                    5,570.00       100.00 %

3,343.00                            -         100.00 %

2,950.00                  16,000.00       100.00 %

77,679.00                  81,578.40       100.00 %

29,700.00                            -         100.00 %

46,200.00                  77,000.00       100.00 %

เงินอื่นๆ 18,000.00 18,000.00                    18,000.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,988,048.00 6,810,040.00               7,501,800.00

รวมงบบุคลากร 4,988,048.00 6,810,040.00               7,501,800.00

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 356,460.00 500,000.00                   400,000.00

ค่าเช่าบ้าน 36,000.00 48,000.00                    48,000.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 24,700.00 48,000.00                    35,000.00

รวมค่าตอบแทน 417,160.00 596,000.00                 483,000.00

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 850,000.00 0.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 1,150,000.00                1,000,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
51,028.00 20,000.00                    20,000.00

โครงการจัดมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติ

อร่อยไร้แอลกอฮอล์
0.00 500,000.00                   300,000.00

โครงการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย 0.00 130,000.00                   100,000.00
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร

และแผงลอย
143,058.00 150,000.00                   150,000.00

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมู่บ้าน
141,418.00 150,000.00                   150,000.00

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 34,450.00 150,000.00                   100,000.00

รวมค่าใช้สอย 1,219,954.00 2,250,000.00               1,820,000.00

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 18,607.00 50,000.00                    30,000.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,885.00 10,000.00                    10,000.00

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 20,000.00                    20,000.00

วัสดุก่อสร้าง 0.00 20,000.00                    20,000.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,900.00 100,000.00                   100,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 89,773.80 120,000.00                   120,000.00

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 49,500.00 50,000.00                    50,000.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ 99,980.00 100,000.00                   100,000.00



0.00                            -         100.00 %

191,932.00               209,179.40

313,030.55                 338,134.22        75.76 %

15,807.45                  13,652.80       100.00 %

328,838.00               351,787.02

2,833,347.00             3,033,336.67

0.00                      700.00 - %

0.00                     700.00 -

0.00                     700.00 -

7,707,705.18             7,982,601.08

321,600.00                 349,440.00       100.00 %

321,600.00               349,440.00

0.00                            -         100.00 %

78,650.00                            -    - %

0.00                 125,400.00  - %

0.00                            -          62.50 %

0.00                            -    - %

 - %

89,710.00                 118,685.00        50.00 %

168,360.00               244,085.00

                  200,000.00

วัสดุอื่น 0.00 20,000.00                    20,000.00

รวมค่าวัสดุ 262,645.80 490,000.00                 470,000.00

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 244,512.79 330,000.00                   250,000.00

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 16,450.72 20,000.00                    20,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค 260,963.51 350,000.00                 270,000.00

รวมงบดําเนินงาน 2,160,723.31 3,686,000.00               3,043,000.00

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับ

ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0.00 0.00

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00                             -   

รวมงบลงทุน 0.00 0.00                             -   

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 7,148,771.31 10,496,040.00             10,544,800.00

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
347,520.00 400,000.00                   400,000.00

รวมค่าตอบแทน 347,520.00 400,000.00                 400,000.00

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
0.00 130,000.00                   130,000.00

โครงการป้องกันโรคติดต่อจากพิษสุนัขบ้า 79,500.00 0.00

โครงการป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

(โรคติดต่อตามฤดูกาล)
0.00 80,000.00                    50,000.00

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

(โรคติดต่อตามฤดูกาล)
0.00 0.00

โครงการพัฒนาบริการศูนย์แพทย์ชุมชน 84,488.00 200,000.00                   100,000.00

              โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโค

โรนา 19

รวมค่าใช้สอย 163,988.00 410,000.00                 480,000.00



489,960.00               593,525.00

0.00                 340,000.00       100.00 %

0.00               340,000.00

0.00               340,000.00

489,960.00               933,525.00

8,197,665.18             8,916,126.08

0.00                            -         500.00 %

0.00                            -         100.00 %

0.00                           -   

0.00                           -   

0.00                           -   

0.00                           -   

1,219,720.00                 953,670.00       124.07 %

0.00                    5,325.00        68.92 %

53,000.00                  18,000.00       100.00 %

1,325,234.00              1,777,030.00       101.10 %

142,125.00                 176,400.00       103.27 %

รวมงบดําเนินงาน 511,508.00 810,000.00                 880,000.00

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการตามนโยบายจังหวัด (โครงการตาม

พระราชดําริด้านสาธารณสุข)
0.00 340,000.00                   340,000.00

รวมเงินอุดหนุน 0.00 340,000.00                 340,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 340,000.00                 340,000.00

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 511,508.00 1,150,000.00               1,220,000.00

รวมแผนงานสาธารณสุข 7,660,279.31 11,646,040.00             11,764,800.00

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น
รายจ่ายสงเคราะห์ด้านอื่นๆ (กองการศึกษา , 

กองสาธารณสุข , สํานักปลัด
0.00 20,000.00                   100,000.00

รายจ่ายสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัวในการ

ดําเนินชีวิต (กองการศึกษา)
0.00 5,000.00                      5,000.00

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00                 105,000.00

รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00                 105,000.00

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 25,000.00                 105,000.00

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 25,000.00                 105,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,215,660.00 1,913,360.00                2,373,960.00

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 72,000.00                    49,620.00

เงินประจําตําแหน่ง 60,000.00 60,000.00                    60,000.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,316,477.00 2,556,600.00                2,584,680.00

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 153,970.00 262,500.00                   271,080.00



2,740,079.00             2,930,425.00

2,740,079.00             2,930,425.00

0.00                            -         100.00 %

110,640.00                 174,080.00       100.00 %

0.00                            -         100.00 %

13,800.00                  14,000.00       100.00 %

124,440.00               188,080.00

11,740.00                  49,300.00       100.00 %

0.00                            -          50.00 %

6,030.00                  15,010.00       100.00 %

17,770.00                 64,310.00

21,780.00                  15,851.00       100.00 %

0.00                            -         100.00 %

0.00                  36,280.00        60.00 %

64,533.60                  45,795.80        50.00 %

18,608.00                            -          60.00 %

34,650.00                  38,830.00       100.00 %

139,571.60               136,756.80

28,085.62                  26,595.01        60.00 %

8,222.58                    8,821.19       100.00 %

36,308.20                 35,416.20             -   

            -   

            -   

งบลงทุน

ครุภัณฑ์

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,746,107.00 4,864,460.00               5,339,340.00

รวมงบบุคลากร 2,746,107.00 4,864,460.00               5,339,340.00

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0.00 5,000.00                      5,000.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 137,060.00 150,000.00                   150,000.00

ค่าเช่าบ้าน 0.00 60,000.00                    60,000.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 14,100.00 50,000.00                    50,000.00

รวมค่าตอบแทน 151,160.00 265,000.00                 265,000.00

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช 

อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
21,920.00 40,000.00                    40,000.00

โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนลํานารายณ์ 0.00 20,000.00                    10,000.00

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 9,685.00 100,000.00                   100,000.00

รวมค่าใช้สอย 31,605.00 160,000.00                 150,000.00

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,390.00 25,000.00                    25,000.00

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 6,000.00                      6,000.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 50,000.00                    30,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 53,619.65 100,000.00                    50,000.00

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 50,000.00                    30,000.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,800.00 50,000.00                    50,000.00

รวมค่าวัสดุ 97,809.65 281,000.00                 191,000.00

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 25,816.26 50,000.00                    30,000.00

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 4,363.36 12,000.00                    12,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค 30,179.62 62,000.00                   42,000.00



-                            -               -   %

36,308.20                           -   

318,089.80               424,563.00

3,058,168.80             3,354,988.00

42,390.00                            -    - %

0.00                    4,949.00        50.00 %

0.00                  13,900.00  - %

0.00                            -         100.00 %

167,975.00                 100,148.00 - %

210,365.00               118,997.00

0.00                    6,498.00       100.00 %

493,953.00                 576,530.00        60.00 %

125,686.00                 107,373.00        75.00 %

23,200.00                    5,600.00       100.00 %

39,424.00                  46,581.50       100.00 %

682,263.00               742,582.50

16,139.91                    5,114.50        33.33 %

16,139.91                   5,114.50

908,767.91               866,694.00

รวมค่าครุภัณฑ์ 62,000.00                   22,500.00

ครุภัณฑ์สํานักงาน - 0                    22,500.00

รวมงบดําเนินงาน 310,754.27 768,000.00                 670,500.00

30,179.62

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,056,861.27 5,632,460.00               6,009,840.00

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,785.00 0.00

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 0.00 100,000.00                    50,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าควบคุมงานตามสัญญา

อนุญาตให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน ให้กับการรถไฟ
0.00 0.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 50,000.00                    50,000.00

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 203,225.00 0.00

รวมค่าใช้สอย 209,010.00 150,000.00                 100,000.00

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 25,000.00                    25,000.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 596,900.00 500,000.00                   300,000.00

วัสดุก่อสร้าง 138,728.00 200,000.00                   150,000.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 50,000.00                    50,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 35,177.40 100,000.00                   100,000.00

รวมค่าวัสดุ 770,805.40 875,000.00                 625,000.00

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 7,793.08 60,000.00                    20,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค 7,793.08 60,000.00                   20,000.00

รวมงบดําเนินงาน 987,608.48 1,085,000.00                 745,000.00

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค



                668,900.00

                111,000.00

                683,000.00

             1,041,000.00

             1,012,000.00

             5,739,800.00

0.00                            -               -   %

0.00                            -               -   %

0.00                            -    - %

0.00                            -               -   %

0.00                            -    - %

106,000.00                            -    - %

0.00                            -               -   %

0.00                            -               -   %

0.00                            -               -   %

0.00                            -               -   %

0.00                            -               -   %

0.00                            -    - %

โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ซอยสระบุรี-

หล่มสัก1ขวา 2/1(บ้านนายจําลอง สมยา) หมู่ 
0.00 300,900.00

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล.พร้อมบ่อพัก

 คสล.ทั้ง 2 ข้าง แยกซอยท่ามะนาว 7 ซ้าย 1 (หน้า

บ้านผู้ใหญ่เอ็น) หมู่  5 ต.ลํานารายณ์

โครงการปรับปรุงถนนสุระนารายณ์ ระหว่าง กม.

243+800 ถึง กม.244+411 ฝั่งหน้าธนาคาร

กรุงเทพฯ จากบริเวณปากซอยสุระนารายณ์ 1(บ่อ

หิน) ม.1 ต.ลํานารายณ์

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างร้านเจ๊

เยาว์ไก่สด หมู่ที่ 1 ตําบลลํานารายณ์ อําเภอ
0.00 165,900.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคชเสนีย์ 6 

เลียบทางรถไฟถึงสุดเขตถนนเฉลิมพระเกียรติ
860,000.00 0.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยท่ามะนาว 16

 หมู่ที่ 6 ตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล 
0.00 280,200.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากโครงการ

เดิม (ข้างบ้านนายประทีป) หมู่ที่ 11 ตําบลลํา
124,000.00 0.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากโครงการ

เดิม (ข้างบ้านนายประทีป) หมู่ที่ 11
0.00 0.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล. รางวี คสล. และ

วางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. 
0.00 239,300.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล. รางวี คสล. และ

วางท่อระบายน้ํา คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. 
0.00 1,917,400.00

โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยสระบุรี-หล่ม

สัก 6/2 (ซอยบ้านป้าจุก) หมู่ที่ 4 
0.00 244,500.00

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ต่อจากโครงการเดิม

 ซอยสระบุรี-หล่มสัก 6/1 (ซอยบ้านลุงสําราญ)
0.00 624,500.00

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสระบุรี-

หล่มสัก 11/1 (ข้างบ้านโลงเย็น) ซอยสระบุรี-
0.00 149,800.00

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสุระ

นารายณ์ 45 หมู่ที่ 10 ตําบลลํานารายณ์ 
190,000.00 0.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ํา 

คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้ง 2 ข้าง แยกซอยสุระ

นารายณ์ 22(บ้านเช่ากํานันปอเฮง) ม.5 ต.ลํานารายณ์

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก แยกซอยท่ามะนาว 

7/1 (ซอยตัน) หมู่ที่ 8 ต.ลํานารายณ์

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยท่า

มะนาว 7/2 (ซอยพ่อหมู) หมู่ 8 ต.ลํานารายณ์

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยท่า

มะนาว 7/2 (ศาลาเขียว) หมู่  8  ต.ลํานารายณ์



0.00                            -    - %

0.00                            -    - %

0.00                            -    - %

0.00                            -               -   %

0.00                            -               -   %

0.00                            -               -   %

0.00                            -               -   %

0.00                            -               -   %

0.00                            -    - %

0.00                            -               -   %

0.00                            -               -   %

0.00                            -               -   %

0.00                            -               -   %

0.00                            -               -   %

0.00                            -               -   %

0.00                            -               -   %

0.00                            -               -   %

0.00                            -    - %

0.00                            -    - %

0.00                            -    - %

0.00                            -    - %

0.00                            -    - %

0.00                            -    - %

0.00                            -    - %

0.00                            -    - %

 - %

0.00                            -         114.29 %

0.00                            -         100.00 %

โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพบริเวณ หลัง

สถานีรถไฟย่อย  หมู่ที่ 4 ตําบลขัยนารายณ์ 
0.00 -                2,189,000.00

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะในเขต

เทศบาลตําบลลํานารายณ์เพื่อจ่ายเป็นค่า
0.00 -                   450,000.00

โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยเสริมผิวแอส

ฟัลท์คอนกรีต ซอยสระบุรี-หล่มสัก 5 (ซอย
0.00 -                   445,000.00

-                   251,300.00

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. 

พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้ง 2 ข้างแยกซอยท่า
0.00 -                   363,000.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกสุระ

นารายณ์ 41 (ซ้าย 1) หมู่ที่ 10 ตําบลลํา
0.00 -                   102,400.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล.รางวี คสล.และ

วางท่อระบายน้ํา คสล. (ซ้ายทาง) ซอยแยก
0.00 -                   524,900.00

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก แยกซอยถนนไป

โรงสูบน้ําฯ 2/1 (ถัดบ้านช่างวัฒน์) หมู่ที่ 8 
165,000.00 0.00

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก แยกซอยท่า

มะนาว 7/1 ขวา 6 (หลังบ้าน จ.อ.พงภทิพย์) 
250,000.00 0.00

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก แยกซอยท่า

มะนาว 7/1 ขวา 7 (ข้างบ้านเช่า ส.เสริมสร้าง)
64,900.00 0.00

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยสระบุรี-

หล่มสัก 1 ขวา 2/4 (ซอยข้างบ้านป้าอัมพร) 
0.00 72,500.00

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยสระบุรี-

หล่มสัก 6/10 (ซอยด้านหลังโรงเรียนอนุบาล
0.00 409,000.00

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยสระบุรี-

หล่มสัก 9/4 (ซอยหลังบ้านนายเทิดจิตร นาค
0.00 252,000.00

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. 

พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้ง 2 ข้าง
0.00 279,000.00

โครงการปรับปรุงขยายถนนคสล. ทั้ง 2 ข้าง 

ซอยสระบุรี-หล่มสัก 2 (ซอยอีเกิ้ลอาย) หมู่ที่ 1
0.00 460,000.00

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โดย

เสริมแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยท่ามะนาว 7 ช่วง
588,500.00 0.00

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยท่ามะนาว 

13 (หน้าโรงแรมนารายณ์แกรนด์) หมู่ที่ 8 
0.00 324,000.00

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยท่ามะนาว 

7/1 (ช่วงโค้งซอยตัน) หมู่ที่ 8 ตําบลลํา
0.00 479,000.00

โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยเสริมผิวแอส

ฟัลท์คอนกรีต ซอยสุระนารายณ์ 6
0.00 215,200.00

โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยเสริมผิวแอส

ฟัลท์คอนกรีต ซอยแยกทางรถไฟ  
0.00 1,030,533.00

โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยเสริมผิวแอส

ฟัลท์คอนกรีต ซอยสระบุรี-
0.00 320,000.00

โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยเสริมผิวแอส

ฟัสคอนกรีต ซอยสระบุรี-หล่มสัก 9 
0.00 1,270,000.00

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตเป็น

ถนน คสล. (ซอยสมใจโต๊ะจีน) หมู่ที่ 8 ไปหมู่ที่
0.00 1,057,000.00

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีตเป็น

ถนน คสล. และรางวี คสล. (หน้าอาคารราช
0.00 1,253,000.00

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกและวางท่อ

ระบายน้ํา คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยแยกสุ
0.00 -                   148,400.00

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิ

เครือข่ายแบบมุมมองคงที่ บริเวณศูนย์จักรกล 
0.00

(1) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง
0.00 350,000.00                   400,000.00

ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ

ราคาได้ค่า (k)
0.00 5,000.00                      5,000.00

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ

บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง



0.00                 412,030.00        30.40 %

106,000.00             9,667,730.00

106,000.00             9,667,730.00

1,014,767.91           10,534,424.00

366,300.00                            -    - %

0.00                            -          90.91 %

 - 

75,177.00                            -    - %

83,780.00                 104,040.00        66.67 %

525,257.00               104,040.00

2,910.00                    5,900.00       100.00 %

3,820.00                            -         100.00 %

70,800.00                  12,600.00       100.00 %

271,269.25                 293,968.25        78.13 %

94,236.00                  47,040.00        50.00 %

443,035.25               359,508.25

4,771.13                    6,551.72       100.00 %

4,771.13                   6,551.72

973,063.38 470,099.97

18,000.00                            -   - %

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน

 นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
0.00 500,000.00                   152,000.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,242,400.00 12,198,733.00               5,031,000.00

รวมงบลงทุน 2,242,400.00 12,198,733.00               5,031,000.00

รวมงานไฟฟ้าถนน 3,230,008.48 13,283,733.00               5,776,000.00

งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 334,000.00 0.00

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 0.00 220,000.00                   200,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการปลูกต้นไม้หนึ่งคนหนึ่งต้นหนึ่งฝน 0.00 0.00

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 52,937.00 150,000.00                   100,000.00

รวมค่าใช้สอย 386,937.00 370,000.00                 300,000.00

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 10,000.00                    10,000.00

วัสดุก่อสร้าง 0.00 10,000.00                    10,000.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,600.00 50,000.00                    50,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 280,917.13 320,000.00                   250,000.00

วัสดุการเกษตร 95,274.00 120,000.00                    60,000.00

รวมค่าวัสดุ 378,791.13 510,000.00                 380,000.00

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 2,311.20 12,000.00                    12,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,311.20 12,000.00                   12,000.00

รวมงบดําเนินงาน 768,039.33 892,000.00                 692,000.00

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า 0.00 0.00                    95,000.00

ครุภัณฑ์โรงงาน



4,280.00                 391,000.00 - %

22,280.00               391,000.00

22,280.00               391,000.00

995,343.38               861,099.97

1,102,220.00                            -   - %

0.00              1,216,760.00        66.67 %

15,285.50                  32,780.00       100.00 %

424,460.00                 198,410.00        66.67 %

1,541,965.50             1,447,950.00

148,770.00                 240,190.00       100.00 %

0.00                            -         100.00 %

119,360.00                  92,600.00        50.00 %

1,005,275.50                 730,239.00        85.71 %

0.00                            -          50.00 %

89,040.00                  87,840.00       100.00 %

1,362,445.50             1,150,869.00

2,904,411.00             2,598,819.00

2,904,411.00             2,598,819.00

7,972,691.09           17,349,330.97

                          -   

ครุภัณฑ์เครื่องเจียหรือตัดแบบมือถือ 0.00 0.00

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00                   95,000.00

รวมงบลงทุน 0.00 0.00                   95,000.00

รวมงานสวนสาธารณะ 768,039.33 892,000.00                 787,000.00

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,146,630.00 0.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 1,500,000.00                1,000,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในชุมชน 45,756.61 100,000.00                   100,000.00

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 227,521.68 300,000.00                   200,000.00

รวมค่าใช้สอย 1,419,908.29 1,900,000.00               1,300,000.00

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 293,920.00 200,000.00                   200,000.00

วัสดุก่อสร้าง 22,050.00 30,000.00                    30,000.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 104,900.00 200,000.00                   100,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,029,332.00 700,000.00                   600,000.00

วัสดุการเกษตร 0.00 30,000.00                    15,000.00

วัสดุเครื่องแต่งกาย 89,040.00 100,000.00                   100,000.00

รวมค่าวัสดุ 1,539,242.00 1,260,000.00               1,045,000.00

รวมงบดําเนินงาน 2,959,150.29 3,160,000.00               2,345,000.00

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,959,150.29 3,160,000.00               2,345,000.00

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 10,014,059.37 22,968,193.00             14,917,840.00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ



0.00                            -          33.33 %

5,856.00                            -    - %

0.00                  37,104.00       100.00 %

0.00                            -    - %

0.00                            -          50.00 %

0.00                            -         100.00 %

0.00                 106,383.00  - %

89,685.50                 102,494.00       109.09 %

0.00                            -         100.00 %

0.00                            -    - %

0.00                            -    - %

0.00                            -    - %

87,296.80                  81,390.00        80.00 %

6,126.80                  11,215.00        40.00 %

0.00                 114,700.00       100.00 %

0.00                            -          42.86 %

188,965.10               453,286.00

188,965.10               453,286.00

188,965.10               453,286.00

188,965.10               453,286.00

234,290.90                  14,563.00       100.00 %

155,871.21                 143,257.00       100.00 %

0.00                            -         100.00 %

8,000.00                  20,800.00       100.00 %

-                   100,000.00
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
0.00

โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบล

ลํานารายณ์ (กองสาธารณสุข)
0.00 150,000.00                    50,000.00

โครงการเทศบาลพบประชาชน (สํานักปลัด) 0.00 0.00
โครงการเทศบาลพบประชาชน (สํานัก

ปลัดเทศบาล)
0.00 80,000.00                    80,000.00

โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน (สํานัก

ปลัด)
2,600.00 0.00

โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน (กอง

การศึกษา)
0.00 20,000.00                    10,000.00

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
0.00 150,000.00                   150,000.00

โครงการปลูกต้นไม้หนึ่งคนหนึ่งต้นหนึ่งฝน 

(กองช่าง)
0.00 0.00

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(สํานักปลัด)
80,698.00 275,000.00                   300,000.00

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาชุมชน

 ด้านการฝึกอาชีพและ
0.00 100,000.00                   100,000.00

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ

แก่ประชาชน
14,000.00 0.00

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(กองการศึกษา)
   0.00

โครงการวันสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขฯ) 36,148.00 100,000.00                    80,000.00
โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายรวมพลคน

รักสุขภาพ (กองสาธารณสุขฯ)
13,730.00 50,000.00                    20,000.00

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (กอง

สาธารณสุขฯ)
90,668.00 150,000.00                   150,000.00

โครงการอบรมวิชาชีพแก่ประชาชนตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้อง
0.00 70,000.00                    30,000.00

รวมค่าใช้สอย 257,044.00 1,145,000.00               1,070,000.00

รวมงบดําเนินงาน 257,044.00 1,145,000.00               1,070,000.00

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 257,044.00 1,145,000.00               1,070,000.00

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 257,044.00 1,145,000.00               1,070,000.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา 195,968.68 200,000.00                   200,000.00

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 63,294.47 150,000.00                   150,000.00
โครงการเทิดไท้องค์ราชันและปกป้องสถาบัน

สําคัญของชาติ
0.00 100,000.00                   100,000.00

โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน 9,600.00 50,000.00                    50,000.00



95,900.00                    5,500.00        80.00 %

494,062.11               184,120.00

0.00                  43,825.00        57.14 %

41,793.00                 118,991.00        50.00 %

10,520.00                    1,215.00       100.00 %

61,166.00                  35,840.00       100.00 %

0.00                            -         100.00 %

113,479.00               199,871.00

99,610.74                 129,199.84       100.00 %

39,266.02                  32,712.40        62.50 %

138,876.76               161,912.24

 - %

-                           -   

746,417.87               545,903.24

746,417.87               545,903.24

25,637.60                  58,838.00  - %

0.00                            -         100.00 %

13,000.00                            -          66.67 %

0.00                            -    - %

8,285.00                    8,400.00       100.00 %

13,420.00                  11,020.00        66.67 %

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ

บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
-                   310,680.00

รวมงบลงทุน - -                 310,680.00

งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 100,000.00                    80,000.00

รวมค่าใช้สอย 268,863.15 600,000.00                 580,000.00

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 70,000.00                    40,000.00

วัสดุก่อสร้าง 29,835.00 100,000.00                    50,000.00

วัสดุการเกษตร 0.00 50,000.00                    50,000.00

วัสดุกีฬา 43,118.00 100,000.00                   100,000.00

วัสดุอื่น 0.00 10,000.00                    10,000.00

รวมค่าวัสดุ 72,953.00 330,000.00                 250,000.00

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 104,820.21 200,000.00                   200,000.00

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 20,990.43 80,000.00                    50,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค 125,810.64 280,000.00                 250,000.00

รวมงบดําเนินงาน 467,626.79 1,210,000.00               1,390,680.00

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 467,626.79 1,210,000.00               1,390,680.00

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 2,642.00 0.00                   150,000.00

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา 0.00 10,000.00                    10,000.00

โครงการจัดงานวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโว) 9,720.00 30,000.00                    20,000.00

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 0.00 0.00                    80,000.00

โครงการประเพณีลอยกระทง 0.00 20,000.00                    20,000.00

โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 9,320.00 15,000.00                    10,000.00



0.00                            -          40.00 %

0.00                            -         100.00 %

60,342.60                 78,258.00

60,342.60                 78,258.00

60,342.60                 78,258.00

806,760.47               624,161.24

82,500.00                            -   - %

0.00                  90,000.00       100.00 %

24,250.00                    3,500.00        50.00 %

106,750.00                 93,500.00

0.00                            -         100.00 %

0.00                    5,980.00       100.00 %

0.00                   5,980.00

48,346.03                  48,956.32       100.00 %

48,346.03                 48,956.32       100.00 %

%

 - %

-                           -   

155,096.03               148,436.32

155,096.03               148,436.32

155,096.03               148,436.32

รวมงบลงทุน - -                 100,000.00

ค่าบํารุงและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

                  100,000.00

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็ก

และเยาวชน
0.00 50,000.00                    20,000.00

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข 0.00 5,000.00                      5,000.00

รวมค่าใช้สอย 21,682.00 130,000.00                 315,000.00

รวมงบดําเนินงาน 21,682.00 130,000.00                 315,000.00

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 21,682.00 130,000.00                 315,000.00

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 489,308.79 1,340,000.00               1,705,680.00

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 82,500.00 0.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 110,000.00                   110,000.00

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000.00 200,000.00                   100,000.00

รวมค่าใช้สอย 132,500.00 310,000.00                 210,000.00

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 10,000.00                    10,000.00

วัสดุก่อสร้าง 0.00 30,000.00                    30,000.00

รวมค่าวัสดุ 0.00 40,000.00                   40,000.00

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 44,464.40 50,000.00                    50,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค 44,464.40 50,000.00                   50,000.00

รวมงบดําเนินงาน 176,964.40 400,000.00                 400,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 176,964.40 400,000.00                 400,000.00

รวมแผนงานการพาณิชย์ 176,964.40 400,000.00                 400,000.00

แผนงานงบกลาง



1,444,080.33              1,461,217.29  - %

34,788.40                  17,651.44  - %

367,211.00                 439,018.00       102.13 %

0.00                  15,295.00       100.00 %

15,542,900.00             16,412,900.00       115.64 %

3,432,800.00              3,803,200.00       112.41 %

176,500.00                 174,500.00       100.00 %

72,560.00                 108,532.00       105.69 %

496,282.77                            -    - %

0.00                            -         100.00 %

0.00                 116,573.96        99.14 %

0.00                 380,000.00       100.00 %

1,300,000.00              1,300,000.00       100.00 %

16,716.00                  16,716.00       100.00 %

191,655.00                 161,520.00       850.89 %

23,075,493.50           24,407,123.69

23,075,493.50           24,407,123.69

23,075,493.50           24,407,123.69

23,075,493.50           24,407,123.69

73,282,192.00           88,352,688.35

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนี้เงินต้น 1,427,442.32 0.00

ค่าชําระดอกเบี้ย 51,426.41 0.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 398,824.00 726,690.00                   742,190.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 56,700.00                    56,700.00

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,919,700.00 18,188,400.00               21,032,400.00

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,926,400.00 4,156,800.00                4,672,800.00

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 180,500.00 180,000.00                   180,000.00

สํารองจ่าย 113,568.00 152,790.00                   161,490.00

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 556,655.47 0.00

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร 0.00 50,000.00                    50,000.00

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 0.00 128,880.00                   127,770.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล

ตําบลลํานารายณ์
0.00 400,000.00                   400,000.00

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น (กบท.)
1,360,000.00 1,300,000.00                1,300,000.00

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 16,716.00 16,750.00                    16,750.00

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 282,060.00 161,520.00                1,374,350.00

25,518,530.00             30,114,450.00

รวมงบกลาง 22,233,292.20 25,518,530.00             30,114,450.00

รวมทุกแผนงาน 74,755,966.66 114,563,533.00           110,449,000.00

รวมงบกลาง 22,233,292.20 25,518,530.00             30,114,450.00

รวมแผนงานงบกลาง 22,233,292.20

รวมงบกลาง 22,233,292.20 25,518,530.00             30,114,450.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลลํานารายณ

อําเภอ ชัยบาดาล   จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 120,490,970 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 17,121,200 บาท

งบบุคลากร รวม 9,485,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 756,000 บาท

- เพื่อจายใหนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี โดยคํานวณตั้ง
จายเงินประเภทนี้จากรายไดที่รับจริงตามงบประมาณทั่วไปใน
ป พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ไมรวมเงินกู เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุก
ประเภท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,508,017.91 บาท ซึ่งรายได
เกิน 50,000,000 บาท แตไมเกิน 100,000,000 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน คาตอบแทนและ
ประโยชนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยให
นายกเทศมนตรี ไดรับเงินเดือนละ 30,000 บาท เป็น
เงิน 360,000 บาท รองนายกเทศมนตรีไดรับเงินเดือน
ละ 16,500 บาท จํานวน 2 คน เป็นเงิน 396,000 บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 756,000 บาท (ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจายใหนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี โดยคํานวณตั้ง
จายเงินประเภทนี้จากรายไดที่รับจริงตามงบประมาณทั่วไปป พ.ศ
. 2562 ทั้งนี้ ไมรวมเงินกู เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุก
ประเภท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,508,017.91 บาท ซึ่งรายได
เกิน 50,000,000 บาท แตไมเกิน 100,000,000 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน คาตอบแทนและ
ประโยชนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยให
นายกเทศมนตรี ไดรับเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง เดือน
ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท รองนายกเทศมนตรีไดรับ
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง เดือน
ละ 6,000 บาท จํานวน 2 คน เป็นเงิน 144,000 บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 240,000 บาท (ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท

-เพื่อจายใหนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี โดยคํานวณตั้ง
จายเงินประเภทนี้จากรายไดที่ไดรับจริงตามงบประมาณทั่วไปใน
ป พ.ศ. 2562 ทั้งนี้  ไมรวมเงินกู เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุก
ประเภท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,508,017.91  บาท ซึ่งรายได
เกิน 50,000,000 บาท แตไมเกิน 100,000,000 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน คาตอบแทน และ
ประโยชนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยให
นายกเทศมนตรี ไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษ เดือนละ 8,000
 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท รองนายกเทศมนตรีไดรับเงินคาตอบ
แทนพิเศษเดือนละ 6,000 บาท จํานวน 2 คน เป็นเงิน 144,000
 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท (ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 216,000 บาท

-เพื่อจายใหเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี โดยคํานวณตั้งจายเงินประเภทนี้จากรายไดที่รับจริง
ตามงบประมาณทั่วไป ในป พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ไมรวมเงินกู เงิน
สะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท รวมเป็นเงินทั้ง
สิ้น 76,508,017.91 บาท ซึ่งรายไดเกิน 50,000,000 บาท แตไม
เกิน 100,000,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินเดือน คาตอบแทน และประโยชนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557 โดย
ใหเลขานุการนายกเทศมนตรีไดรับเงินคาตอบแทน เดือน
ละ 10,500 บาท จํานวน 1 คน เป็นเงิน 126,000 บาท ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีไดรับเงินคาตอบแทนเดือน
ละ 7,500 บาท จํานวน 1 คน เป็นเงิน 90,000 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 216,000 บาท (ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,620,000 บาท

-เพื่อจายใหสมาชิกสภาเทศบาล โดยคํานวณตั้งจายเงินประเภท
นี้ จากรายไดที่รับจริงตามงบประมาณทั่วไป ในป พ.ศ. 2562 ทั้ง
นี้ ไมรวมเงินกู เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 76,508,017.91 บาท ซึ่งรายไดเกิน 50,000,000 บาท แต
ไมเกิน 100,000,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินเดือน คาตอบแทน และประโยชนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557 โดย
จายเป็นคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดือน
ละ 16,500 บาท เป็นเงิน 198,000 บาท คาตอบแทนรอง
ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 13,500 บาท เป็น
เงิน 162,000 บาท คาตอบแทนสมาชิกสภา
เทศบาล จํานวน 10 คน ในอัตราคนละ 10,500 บาท เป็น
เงิน 1,260,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,620,000 บาท (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,413,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,374,060 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 13 อัตรา พรอม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ
.ศ. 2564 - 2566) ตั้งจายครบ 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (ตั้งจายจากเงินราย
ได)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 151,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 2
 อัตรา ตําแหนง ปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 7,000 บาท เป็น
จํานวนเงิน 84,000 บาท ตําแหนง รองปลัดเทศบาล อัตราเดือน
ละ 5,600 บาท เป็นจํานวนเงิน 67,200 บาท ตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท0809.3/ ว 677 ลงวัน
ที่ 27 เมษายน 2547 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนของขาราชการ
และพนักงานสวนทองถิ่น และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เป็นจํานวนเงินทั้ง
สิ้น 151,200 บาท ตั้งจายครบ 12 เดือน (ตั้งจายจากเงินรายได)
- เพื่อจายเป็นเงินชวยคาครองชีพพนักงานเทศบาล จํานวน 1
 อัตรา ตําแหนง เจาพนักงานทะเบียน 1 อัตรา เป็นเงิน 24,000
 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (ตั้งจายจากเงินราย
ได)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 211,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงาน
เทศบาล ตําแหนง ปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 7,000 บาท เป็น
จํานวนเงิน 84,000 บาท ตําแหนง รองปลัดเทศบาล อัตราเดือน
ละ 5,600 บาท เป็นจํานวนเงิน 67,200 บาท ตําแหนง หัวหนา
สํานักปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นจํานวน
เงิน 42,000 บาท และตําแหนง     หัวหนาฝายอํานวยการ อัตรา
เดือนละ 1,500 บาท เป็นจํานวนเงิน 18,000 บาท ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
 ตั้งจายครบ 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (ตั้งจายจากเงินราย
ได)
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 246,240 บาท

- เพื่อจายคาจางลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา พรอมเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจายครบ 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (ตั้งจายจากเงินราย
ได)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,358,400 บาท

- เพื่อจายคาจางพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 9 อัตรา พรอม
เงินปรับปรุงเงินคาจาง ตั้งจายครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (ตั้งจายจากเงินราย
ได)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 4 อัตรา ตั้งจายครบ 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (ตั้งจายจากเงินราย
ได)

งบดําเนินงาน รวม 7,381,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 395,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ประจําป 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมใหกรรมการที่สภาเทศบาลแตงตั้ง
ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน คาตอบ
แทน และประโยชนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติของ
พนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 (ตั้ง
จายจากเงินรายได)

คาเชาบาน จํานวน 102,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยที่ไดกําหนดไว 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (ตั้งจายจากเงินราย
ได)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 93,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และบุตรของลูกจางประจํา ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยที่กําหนดไว 
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าใช้สอย รวม 4,686,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจัดทําวารสารเทศบาล และรายงานกิจการเทศบาล จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการจางเหมาบริการจัดทํา
วารสาร และรายงานกิจการ เทศบาลตําบลลํานารายณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ
. 2540 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 77
 ลําดับที่ 5 (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธตางๆ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจางเหมาบริการในการดําเนินการโฆษณาและเผยแพรประ
สัมพันธตางๆ รวมทั้งการจัดทําปายประชาสัมพันธ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาจางเหมาบริการการทําความสะอาดอาคารสํานักงาน บันทึกขอมูล 
ประชาสัมพันธ

จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานัก
งาน/ การบันทึกขอมูล/ ประชาสัมพันธ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาจางเหมาปรับปรุงซอมแซมระบบเสียงตามสาย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการจางเหมาบริการปรับปรุง
ซอมแซมระบบเสียงตามสาย หรือจัดซื้อวัสดุในการซอมแซมระบบ
เสียงตามสาย ภายในเขตเทศบาลตําบลลํานารายณ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ
. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 108
 ลําดับที่ 18 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง ปริมาณ
การถายขั้นต่ํา 20,000 แผน/เดือน อัตรา 7,000 บาท แผนที่
20,001 ขึ้นไป คาบริการแผนละ 0.30 บาท ตามหลักเกณฑฯ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ 2562 และคาเย็บเลมเขาปกหนังสือ และเอกสาร
ตางๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาใชจายในการดําเนินคดีตางๆ จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจางเหมาบริการในการดําเนินคดีตางๆ (ตั้งจายจากเงิน
รายได)

คาตกแตงอาคารสถานที่ราชการและเอกชน งานรัฐพิธี วันสําคัญ
ตางๆ

จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อเป็นคาตกแตงอาคารสถานที่ราชการและเอกชน งานรัฐ
พิธี วันสําคัญตางๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปยมหา
ราช ฯลฯ ของทางราชการ และของเทศบาล รวมทั้งการปรับปรุง
สภาพภูมิทัศนรอบบริเวณเทศบาล และการปรับปรุงภายในอาคาร
สํานักงานเทศบาล และคาจางเหมาบริการ หรือจางดําเนินการ
อื่นๆ ที่จําเป็นในการบริหารงานของเทศบาล (ตั้งจายจากเงินราย
ได)

คาบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบคอมพิวเตอรงานทะเบียน
ราษฎร

จํานวน 101,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการบํารุงรักษาและซอมแซม
แกไข
ระบบคอมพิวเตอรงานทะเบียนราษฎร
- เป็นไปตามระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทํา
ทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2535
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 106
ลําดับที่ 7 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท

(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล จํานวน 120,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลผูมี
หนาที่มาตรวจเยี่ยม/ ตรวจงานกิจการเทศบาลฯ และในการฉลอง
วันสําคัญตางๆ ของทางราชการ หรือการดําเนินกิจการอื่นใด อัน
เป็นประโยชนตอเทศบาล ตั้งไว 120,000 บาท โดยคํานวณตั้ง
จายในอัตราไมเกินรอยละ 1 ของรายไดจริงในปงบประมาณที่ลวง
มาแลวโดยไมรวมเงินอุดหนุน เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม หรือ
เงินที่ผูอุทิศให ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ ว
 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ในปงบประมาณ 2562
 เทศบาลฯ มีรายรับจริง 122,905,472.91 บาท หักเงินอุด
หนุน เงินกู จายขาดเงินสะสมหรือเงินที่มีผูอุทิศ
ให จํานวน 46,397,455.00 บาท คงเหลือรายไดจริงที่นําไป
คํานวณจํานวน 76,508,017.91 บาท เมื่อคํานวณรอยละ 1
 เทศบาลฯ สามารถตั้งงบประมาณเป็นคารับรองไดไมเกิน
จํานวน 765,080.18 บาท จึงตั้งไว 120,000 บาท (ตั้งจายจาก
เงินรายได)
(2) คาเลี้ยงรับรอง จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยง
รับรอง และคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาฯ คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรม
การ ฯลฯ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกอาณาจักรของผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง คา
พาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําพวงมาลัย ชอดอกไม และพวง
มาลา สําหรับรวมกิจกรรมกับหนวยงานตางๆ (ตั้งจายจากเงินราย
ได)
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โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 1,500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด และตาม
วาระ (กรณีครบวาระ ยุบสภา แทนตําแหนงที่วาง และกรณีที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม) สําหรับเป็นคา
ใชจายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาของเทศบาลตําบลลํานารายณ ตามที่กฎหมาย
กําหนด อีกทั้งใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ การ
รณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิ
และหนาที่ และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู
แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยว
กับการจัดสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสาร คาของสมนาคุณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาปายโครงการ คา
ปายประชาสัมพันธ คาตอบแทนคณะกรรมการ คาใชจายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1705 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2563 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 109
 ลําดับที่ 19
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โครงการจัดงานแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช ประจําป 2563 จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานแผนดินสมเด็จพระนารายณ
มหาราช ประจําป 2563 เป็นคาวัสดุ คาใชสอย คาตอบแทน คา
จาง
เหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 103
 ลําดับที่ 18 (ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวัน
เทศบาล เชน คาวัสดุ คาอาหาร-เครื่องดื่ม จตุปัจจัยถวายพระ เงิน
รางวัลของรางวัลกิจกรรมการแขงขันระหวางเทศบาลฯ กับ
ชุมชน หรือองคกรตางๆ คาจัดทําเอกสาร วารสารเผยแพร
โครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 108
ลําดับที่ 17 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการใตรมพระบารมีบรมราชจักรีวงศ จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการใตรมพระบารมีบรมราช
จักรีวงศ ในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราช
วโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เป็นเงิน 150,000
 บาท
- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการใตรมพระบารมีบรมราช
จักรีวงศ ในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นเงิน 150,000 บาท
- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันแมแหงชาติ โดยการ
คัดเลือกแมดีเดนระดับชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่อง
ในวโรกาส "วันแมแหงชาติ ประจําป 2564" เชน คาวัสดุ คา
อาหาร - เครื่องดื่ม โลประกาศเกียรติคุณ คาจัดทํา
เอกสาร วารสารเผยแพร คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เป็น
เงิน 150,000 บาท
- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันพอแหงชาติ วันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราช
กุมารี และพระบรมวงศานุวงศหรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย เชน คาวัสดุ คาอาหาร - เครื่องดื่ม โลประกาศ
เกียรติคุณ คาจัดทําเอกสาร วารสารเผยแพร คาใชจายอื่นๆ  ที่
เกี่ยวของ เป็นเงิน 150,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 102
ลําดับที่ 10 (ตั้งจายจากรายได)
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โครงการฝึกอบรมคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง

จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง เพื่อเชื่อมความสัมพันธอันดี
ระหวางผูบริหารและผูใตบังคับบัญชา โดยเป็นคาใชจาย
ตางๆ ไดแก คาวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียน คาอุปกรณในการฝึก
อบรม คาจัดทําเอกสารวารสายเผยแพรโครงการ คาพาหนะ คา
อาหาร-เครื่องดื่ม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวเนื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1502
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2539 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. 2534 พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 105
ลําดับที่ 1 (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายบํารุงรักษา หรือซอมแซมครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่
ชํารุดเสียหาย ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด รถ
ยนต รถจักรยานยนต โทรศัพท เครื่องปรับ
อากาศ โตะ เกาอี้ เครื่องโทรสาร อาคารสํานักงาน หองน้ําสํานัก
งาน สถานีดับเพลิง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 (ตั้งจายจากเงินราย
ได)
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ค่าวัสดุ รวม 1,220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน น้ําดื่ม กระดาษ คา
ปากกา ดินสอ ยางลบ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ ตรายาง เครื่อง
เขียนแบบพิมพ สิ่งพิมพ และวัสดุตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา สาย
ไฟฟา ไมโครโฟน ฟวส ปลั๊กไฟฟา เบรกเกอร ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณทําความสะอาด น้ํา
ดื่ม ถวย ชาม ชอน สอม แปรง ไมกวาด เขง และอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุกอสราง จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม
ตางๆ ทินเนอร ตะปู คอน ทอน้ํา และอุปกรณประปา ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน สายไมล แบตเตอรี่ และอุปกรณตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง กาซ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว พันธุพืช ปุ๋ย จอบ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษ
เขียนโปสเตอร พูกันและสี เมมโมรี่การด รูปสี หรือขาวดํา ที่ได
จากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,080,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 750,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟาอาคารสํานักงานเทศบาล เสียงตามสาย
เทศบาล ปายไฟวิ่งของเทศบาล ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสํานักงานเทศบาล ใหแก การประปา
สวน
ภูมิภาค (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสํานักงาน ไดแก องคการโทรศัพท และ
โทรศัพทเคลื่อนที่ของเทศบาลฯ และคาบริการเครือขายระบบ
ทะเบียนราษฎร (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการอินเทอรเน็ต
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการจางเหมาบริการเว็บไซต
เทศบาลตําบลลํานารายณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ
. 2540 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 106
 ลําดับที่ 7 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบลงทุน รวม 54,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 54,700 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 54,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี จํานวน 1
 คัน ราคาคันละ 54,700 บาท รายละเอียด ดังนี้
     1. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 120 ซีซี
     2. ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน
     3. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ
. 2561 - 2565 หนาที่ 4 ลําดับที่ 4 (จัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2562) (ตั้ง
จายจากเงินรายได)

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณใหศูนยปฏิบัติการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี โดยองคการบริหารสวนตําบลทามะนาวเป็นเจาภาพ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสํานักงานสง
เสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอชัยบาดาล ที่ ลบ 0023.9/1893
 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 115
 ลําดับที่ 2 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการ No Place For Drug สถานีตํารวจภูธรชัยบาดาล 
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ No Place For Drug สถานี
ตํารวจภูธรชัยบาดาล อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสถานีตํารวจ
ภูธรชัยบาดาล ที่ ตช 0016.(10)(11)/3860 ลงวันที่ 29
 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 111
ลําดับที่ 1 (ตั้งจายจากเงินรายได)

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและปกปองสถาบันสําคัญของชาติ 
ประจําปงบ
ประมาณ 2564 อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและปกปอง
สถาบันสําคัญของชาติ ประจําปงบประมาณ 2564 อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสืออําเภอ
ชัยบาดาล ที่ ลบ 0318/2267 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) (พ.ศ. 2561 -
 2565) หนาที่ 9 ลําดับที่ 2 (ตั้งจายจากเงินรายได)

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
ประจําป
งบประมาณ 2564 อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2564 อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสืออําเภอ
ชัยบาดาล ที่ ลบ 0318/2148 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 111
ลําดับที่ 2 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ ไดแก คาถายเอกสาร คา
เขา
เลม หรือเย็บเลมเอกสารงบประมาณ เอกสารแผนพัฒนา
เทศบาล หรือเอกสารตางๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดทําแผนชุมชนและประชาคมเมือง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนชุมชนและ
ประชาคมเมือง ในการรับฟังความคิดเห็นดานตางๆ การ
ประชาคมชุมชน การประชาคมตําบล เพื่อจัดทําแผนชุมชน และ
แผนพัฒนาเทศบาล เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดทํา
เอกสาร วารสารเผยแพรโครงการ คาอาหาร-เครื่องดื่ม ฯลฯ คาใช
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่ม
เติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2553 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 76
 ลําดับที่ 2 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ คา
ปากกา ดินสอ ยางลบ ตรายาง เครื่องเขียนแบบพิมพ และวัสดุ
ตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล เทป บันทึกขอมูล ตลับผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพ
เลเซอร ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

งานบริหารงานคลัง รวม 5,799,300 บาท
งบบุคลากร รวม 4,629,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,629,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,579,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 9 อัตรา พรอม
เงินปรับปรุงตําแหนงประจําป เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ
.ศ. 2564 - 2566) ตั้งจายครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (ตั้งจายจากเงินราย
ได)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 52,680 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยคาครองชีพพนักงานเทศบาล จํานวน 3
 อัตรา ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได 1 อัตรา เจาพนักงาน
พัสดุ 1 อัตรา และเจาพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งจายครบ 12
 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (ตั้งจายจากเงินราย
ได)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล ตําแหนง ผู
อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500
 บาท/ เดือน เป็นจํานวนเงิน 42,000 บาท และตําแหนง หัวหนา
ฝายพัฒนารายได จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,500 บาท/ เดือน เป็น
จํานวนเงิน 18,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2559  ตั้งจายครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (ตั้งจายจากเงินราย
ได)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 635,040 บาท

- เพื่อจายคาจางลูกจางประจํา จํานวน 2 อัตรา พรอมเงินปรับ
ปรุงคาจางประจําป ตั้งจายครบ 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (ตั้งจายจากเงินราย
ได)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,186,320 บาท

- เพื่อจายคาจางพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 6 อัตรา พรอม
เงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําป เป็นเงิน 862,320 บาท และคา
จางพนักงานจางทั่วไป จํานวน 3 อัตรา เป็นเงิน 324,000
 บาท ตั้งจายครบ 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (ตั้งจายจากเงินราย
ได)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 115,860 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 4 อัตรา เป็นเงิน 79,860 บาท และพนักงานจาง
ทั่วไป จํานวน 3 อัตรา เป็นเงิน 36,000 บาท  ตั้งจายครบ 12
 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (ตั้งจายจากเงินราย
ได)

งบดําเนินงาน รวม 1,170,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 290,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการ
จางคณะกรรมการตรวจการจางและควบคุมงานกอสรางของ
เทศบาล ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนคณะ
กรรมการดําเนินการซื้อหรือการตรวจการจาง และควบคุมงานกอ
สรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติของ
พนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 (ตั้ง
จายจากเงินรายได)

คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยที่ไดกําหนดไว (ตั้งจายจากเงินรายได)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และ
บุตรของลูกจางประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ได
กําหนดไว 
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2560 (ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ เชน จัดทําแผนพับและปายประชาสัมพันธ (ตั้งจายจาก
เงินรายได)

คาจางเหมาบริการโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีใหเป็นปัจจุบัน
และนํามาใชประโยชนในการจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรม เชน คาจาง
ชางแผนที่ คาจางเจาหนาที่สํารวจ คาธรรมเนียมคัด
สําเนา เอกสารตางๆ คาวัสดุ อุปกรณที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลง
วันที่ 9 มกราคม 2555 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 106
ลําดับที่ 5 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง คาพาหนะ คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน และเป็นคาธรรมเนียม หรือคาลงทะเบียนการเขาฝึก
อบรมตางๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาใชจายในการประชาสัมพันธขอบคุณผูชําระภาษี จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธและขอบ
คุณผูชําระภาษีในเขตเทศบาลตําบลลํานารายณ เพื่อใหประชาชน
ไดรับรูระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษี
ตางๆ เชน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย และ
ใบอนุญาตคาธรรมเนียมตางๆ และเพื่อเป็นการขอบคุณประชาชน
ผูชําระภาษีที่ใหความรวมมือกับทางเทศบาลตําบลลํานารายณ
ดวยดีมาตลอด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 106
ลําดับที่ 6 (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑกองคลังที่ชํารุด
เสีย
หาย เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ไดเแก เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด รถยนต รถจักรยานยนต ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ําดื่ม ฯลฯ
 และแบบพิมพตางๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟา เชน หลอดไฟ สวิตช
ไฟฟา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อน้ําดื่ม ไมกวาด ถวย ชาม ชอน แกว ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ
ยนต แบตเตอรี่ และอุปกรณตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถ
ยนต และรถจักรยานยนตของเทศบาล เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อตลับผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร แผนบันทึกขอมูล ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 7,270,500 บาท

งบบุคลากร รวม 4,525,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,525,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,850,220 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 6 อัตรา พรอม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ
.ศ. 2564 - 2566)  ตั้งจายครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (ตั้งจายจากเงินราย
ได)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 32,220 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยคาครองชีพพนักงานเทศบาล จํานวน 2
 อัตรา ตําแหนง เจาพนักงานเทศกิจ 1 อัตรา และตําแหนง เจา
พนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา  ตั้งจายครบ 12
 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (ตั้งจายจากเงินราย
ได)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงาน
เทศบาล ตําแหนง หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ อัตรา
เดือนละ 1,500 บาท เป็นจํานวนเงิน 18,000 บาท ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
 ตั้งจายครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (ตั้งจายจากเงินราย
ได)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,345,400 บาท

- เพื่อจายคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 8
 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําป เป็น
เงิน 1,049,400 บาท และคาจางพนักงานทั่วไป จํานวน 12
 อัตรา เป็นเงิน 1,296,000 บาท ตั้งจายครบ 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (ตั้งจายจากเงินราย
ได)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 279,660 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 7 อัตรา เป็นเงิน 135,660 บาท และพนักงานจาง
ทั่วไป จํานวน 12 อัตรา เป็นเงิน 144,000 บาท ตั้งจายครบ 12
 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (ตั้งจายจากเงินราย
ได)
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งบดําเนินงาน รวม 2,485,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 335,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ที่มี
คําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 120,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ ใหแก
พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 (ตั้ง
จายจากเงินรายได)

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (ตั้งจายจากเงินราย
ได)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 43,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงการ
คลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2560 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าใช้สอย รวม 1,515,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการในการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจางเหมาบริการในการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยตางๆ และใหบริการบรรเทาความเดือดรอนแก
ประชาชน (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาจางเหมาบริการในการอัดน้ํายาเคมีดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจางเหมาบริการในการอัดน้ํายาเคมีดับเพลิง ในการ
เตรียมความพรอมการเกิดอัคคีภัยภายในสํานักงานเทศบาล และ
ชุมชนในเขตเทศบาล และจุดเสี่ยงภัยอื่นๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงใน
การเดินทาง คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คา
ผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลง
ทะเบียนตางๆ (ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการจัดการน้ําตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ําใตดิน) จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการน้ําตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ําใตดิน) เชน คาจางเหมาบริการ
ตางๆ ในการดําเนินโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท
0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 93
 ลําดับที่ 13 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการดําเนินการชวยเหลือประชาชน จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่  โดยชวยเหลือประชาชนในกรณีเกิดความเดือด
รอนดานสาธารณภัย ภัยพิบัติตางๆ  ดานการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต การปองกันและควบคุมโรคติดตอ และความเดือด
รอนดานอื่นๆ  ซึ่งดําเนินการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใช งบประมาณ ตลอดจนดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และ
จําเป็นในการชวยเหลือประชาชน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2549 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายเพื่อการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2561 -
 2565 หนาที่ 3 ลําดับที่ 1 (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุดเสีย
หาย ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร รถยนต รถ
จักรยานยนต โทรศัพท เครื่องปรับอากาศ โตะ เกาอี้ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 (ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าวัสดุ รวม 580,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ คา
ปากกา ดินสอ ยางลบ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ ตรายาง เครื่อง
เขียนแบบพิมพ และวัสดุตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา สาย
ไฟฟา ไมโครโฟน ฟวส ปลั๊กไฟฟา เบรกเกอร ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณทําความสะอาด น้ําดื่ม ถวย
ชาม ชอน สอม แปรง ไมกวาด เขง และอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม
ตางๆ ทินเนอร ตะปู คอน ทอน้ํา และอุปกรณประปา ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน สายไมล แบตเตอรี่ และอุปกรณตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง กาซ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว พันธุพืช ปุ๋ย จอบ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษ
เขียนโปสเตอร พูกันและสี เมมโมรี่การด รูปสี หรือขาวดํา ที่ได
จากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผาสําหรับใชในการออกปฏิบัติงานชวยเหลือ
ประชาชนเมื่อมีเหตุภัยพิบัติ หรือปฏิบัติงานดานอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโฟมสําหรับใชดับเพลิง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสถานีดับเพลิง ใหแก การไฟฟาสวน
ภูมิภาค (ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสถานีดับเพลิง ใหแก การประปาสวน
ภูมิภาค (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสถานีดับเพลิง ใหแก บริษัท ทีโอ
ที จํากัด (มหาชน) (ตั้งจายจากเงินรายได)

งบลงทุน รวม 260,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 160,000 บาท
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

ครุภัณฑสํารวจ

ครุภัณฑสํารวจ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อบันไดอลูมิเนียมแบบพาด 2 ตอน จํานวน 4 อัน ราคา
อันละ 15,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) หนาที่ 14
 ลําดับที่ 4 (เนื่องจากประเภท ขนาด และราคาไมมีปรากฎตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดิน และสิ่งกอสราง
อาคารสถานีดับเพลิง โรงจอดรถดับเพลิง โรงสูบน้ํา ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 470,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําป จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกซอมแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดทําเอกสาร วารสารเผยแพร
โครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 105
ลําดับที่ 4 (ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ในการจัดตั้ง หรือฝึกอบรม
ทบทวนหลักสูตร เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม คา
สมนาคุณ วิทยากร วัสดุเครื่อง เขียน อุปกรณ คาจัดทํา
เอกสาร วารสารเผยแพรโครงการคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝาย
พลเรือน พ.ศ. 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 75
 ลําดับที1่ (ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง เชน คา
อาหาร-เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทํา
เอกสาร วารสารเผยแพรโครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 105
ลําดับที่ 2 (ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการรณรงคเฝาระวังปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการรณรงคเฝาระวังปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวันสําคัญ (วันปใหม วัน
สงกรานต ฯลฯ) เชน คาตอบแทน คาวัสดุ อุปกรณ คา
อาหาร-เครื่องดื่ม คาจัดทําเอกสาร วารสารเผยแพรโครงการ คา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท
0810.4/ว 611 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2550 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 75
ลําดับที่ 3 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายและอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
สําหรับเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร. ไดแก
1. เครื่องแตงกายชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ อป
พร. ประกอบดวย หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเทา รวมทั้งบัตร
ประจําตัว อปพร. วุฒิบัตร อปพร. และเข็มเครื่องหมาย อป
พร. ฯลฯ
2. วัสดุอื่นที่จําเป็นตองใชในการปฏิบัติงาน เชน ถุงมือยางหรือ
หนัง ผาปดปาก-ปดจมูก รองเทายางหุมสนสูงใตเขา (รองเทา
บูต) เสื้อกันฝน เป็นตน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307/ว 384 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2536 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ฯลฯ
 (ตั้งจายจากเงินรายได)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,065,280 บาท

งบบุคลากร รวม 2,303,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,303,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,873,560 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 6 อัตรา พรอม
ทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3
 ป (พ.ศ. 2564 - 2566) ตั้งจายครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  (ตั้งจายจากเงินราย
ได)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 11,280 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยคาครองชีพพนักงานเทศบาล จํานวน 1
 อัตรา ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ตั้งจายครบ 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  (ตั้งจายจากเงินราย
ได)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงาน
เทศบาล ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 3,500 บาท/เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท และ
ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารการศึกษา จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 1,500 บาท/เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2559  ตั้งจายครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  (ตั้งจายจากเงินราย
ได)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 334,440 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2
 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําป  ตั้งจายครบ 12
 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  (ตั้งจายจากเงินราย
ได)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายครบ 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  (ตั้งจายจากเงินราย
ได)
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งบดําเนินงาน รวม 762,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 (ตั้ง
จายจากเงินรายได)

คาเชาบาน จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยที่ไดกําหนดไว 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (ตั้งจายจากเงินราย
ได)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเลาเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ตามหนังสือ
สั่งการ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กําหนดไว 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 และหนังสือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559  (ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการดานตางๆ จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจางเหมางานบริการดานตางๆ ที่จําเป็น
ในการบริหารงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงใน
การเดินทาง คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คา
ผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลง
ทะเบียนตางๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในชวงปดภาคเรียน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการชวยเหลือนัก
เรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในชวงปดภาคเรียน ตามนโยบายการ
แกไขปัญหาสังคม และความยากจนเชิงบูรณาการของ
รัฐบาล เชน คาตอบแทน คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาใชจายในพิธีเปด-ปด และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 497 ลงวันที่ 16
 มีนาคม 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 99
ลําดับที่ 23 (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑที่
ชํารุดเสียหาย เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน คอมพิวเตอร รถจักรยานยนต ครุภัณฑอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ และแบบ
พิมพตางๆ น้ําดื่ม และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อจัดหา วัสดุอุปกรณตางๆ ตามความจํา
เป็น เชน ไมกวาด น้ํายาลางหองน้ํา แปรงขัดหองน้ํา และ
อื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณการกอสราง เชน ทอประปา กอก
น้ํา หิน ดิน ทราย เหล็ก ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ และอุปกรณตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเกียร ใชกับ
รถ
จักรยานยนต ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อตลับผงหมึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร แผน
บันทึกขอมูล เมาส และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นที่ไมไดจัดในประเภทที่
กําหนด เชน มิเตอรไฟฟา มิเตอรประปา ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 17,878,020 บาท
งบบุคลากร รวม 5,311,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,311,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,214,620 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล สังกัด โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลตําบลลํานารายณ จํานวน 11 อัตรา ตั้งจายครบ 12
 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 (ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะใหพนักงานครูเทศบาล ตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลลํานารายณ จํานวน 
1 อัตราๆ เดือนละ 3,500 บาท ตั้งจายครบ 12 เดือน และเงิน
คาวิทยฐานะใหพนักงานครูเทศบาล ตําแหนง ครูชํานาญการ 
จํานวน 3 อัตราๆ เดือนละ 3,500 บาท ตั้งจายครบ 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 90 กรกฎาคม 2563 (ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,772,880 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจ สังกัด โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลลํานารายณ ตําแหนง บุคลากรสนับสนุน
การสอน จํานวน 1 อัตราๆ เดือนละ 10,910
 บาท จํานวน 130,920 บาท เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 ตั้งจายครบ 12 เดือน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
- เพื่อจายเป็นคาจางตามภารกิจ สังกัด โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลลํานารายณ ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 2
 อัตรา เป็นเงิน 453,960 บาท เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 ตั้งจายครบ 12 เดือน (ตั้งจายจากเงินรายได)
- เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางทั่วไป สังกัด โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลลํานารายณ ตําแหนง ภารโรง จํานวน 1
 อัตราๆ เดือนละ 9,000 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4
/ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ตั้งจายครบ 12 เดือน (ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางทั่วไป สังกัด โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลลํานารายณ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก จํานวน 7
 อัตรา ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน
ละ 9,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,080,000 บาท เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว
 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ตั้งจายครบ 12 เดือน (ตั้ง
จายจากเงินรายได)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 156,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตาม
ภารกิจ สังกัด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลลํา
นารายณ ตําแหนง บุคลากรสนับสนุนการสอน จํานวน 1
 อัตราๆ เดือนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4
/ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ตั้งจายครบ 12 เดือน (ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่ว
ไป สังกัด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลลํานารายณ ตําแหนง
ภารโรง จํานวน 1 อัตราๆ เดือนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 12,000
 บาท เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ตั้งจาย
ครบ 12 เดือน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจางทั่ว
ไป สังกัด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลลํานารายณ ตําแหนง ผู
ดูแลเด็ก จํานวน 7 อัตรา และตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 3
 อัตรา จํานวนอัตราเดือนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 120,000
 บาท ตั้งจายครบ 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 (ตั้งจายจากเงินรายได)

งบดําเนินงาน รวม 7,620,020 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,600 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเลาเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ตามหนังสือ
สั่งการ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กําหนดไว 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 (ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ค่าใช้สอย รวม 3,882,760 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายจางเหมาแมบาน คนงานทั่วไป ผูดูแล
เด็ก และจางเหมาบริการอื่นๆ เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลลํานารายณ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เทศบาล
ตําบลลํานารายณ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 (ตั้งจายจากเงินรายได)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการใตรมพระบารมีบรมราชจักรีวงศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทิดไทองคราชัน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการใตรมพระบารมี
บรมราชจักรีวงศฯ เชน คาตกแตงสถานที่ คาจัดนิทรรศการ คา
ของรางวัล คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม และอื่นๆ ตาม
ความจําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 102
ลําดับที่ 10 (ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลลํานารายณ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการทัศนศึกษานอก
สถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลลํานารายณ เชน คาสมนาคุณ วิทยากร คาพาหนะ คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเวชภัณฑ คาเอกสาร คา
ตํารา คาของที่ระลึก คาวัสดุอุปกรณ คาที่พัก และอื่นๆ ตามความ
จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 98
ลําดับที่ 19 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการศูนย
พัฒนา
เด็กเล็กเทิดไทองคราชัน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชุมคณะ
กรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิด
ไทองคราชัน เชน คาจัดสถานที่ คาอาหาร อาหารวาง และเครื่อง
ดื่ม วัสดุอุปกรณ และอื่นๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 98
ลําดับที่ 17 (ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลและศูนย
พัฒนา
เด็กเล็กเทิดไทองคราชัน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชุมผูปกครอง
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิดไท
องคราชัน เชน คาจัดสถานที่ คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม วัสดุอุปกรณ และอื่นๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 97
ลําดับที่ 16 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการวันแม โรงเรียนอนุบาลเทศบาล และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิด
ไทองคราชัน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการวันแม โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิดไทองคราชัน เชน คา
ตกแตงสถานที่ คาจัดนิทรรศการ คาของรางวัล คาอาหาร อาหาร
วางและเครื่องดื่ม และอื่นๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 97
ลําดับที่ 13 (ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิดไทองคราชัน และผูดูแลเด็ก

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการศึกษาดูงานคณะ
กรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิด
ไทองคราชัน และผูดูแลเด็ก เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาตกแตง
สถานที่ คาพาหนะ คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม คา
เวชภัณฑ คาเอกสาร คาตํารา คาของที่ระลึก คาวัสดุอุปกรณ คาที่
พัก และอื่นๆ ตามความจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 98
 ลําดับที่ 18 (ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,462,760 บาท

1. เพื่อเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลลํานารายณ เป็น
เงิน 1,401,000 บาท ดังนี้
1.1 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา จํานวน 20,000 บาท
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1.2 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา จํานวน 15,000 บาท
1.3 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาลศึกษา คน
ละ 1,700 บาท/ป จํานวน 200 คน เป็นเงิน 340,000 บาท
1.4 คาหนังสือเรียน ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200
บาท/ป จํานวน 200 คน เป็นเงิน 40,000 บาท
1.5 คาเครื่องอุปกรณการเรียน ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200
บาท/ป จํานวน 200 คน เป็นเงิน 40,000 บาท
1.6 คาเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300
บาท/ป จํานวน 200 คน เป็นเงิน 60,000 บาท
1.7 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ระดับอนุบาลศึกษา คน
ละ 215 บาท/ภาคเรียน จํานวน 200 คน เป็นเงิน 86,000 บาท
1.8 คาอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาล จํานวน
200 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 800,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
2. เพื่อเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
ศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิดไทองคราชัน เป็นเงิน 462,000
 บาท ดังนี้
2.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ คน
ละ 1,700 บาท/ป จํานวน 70 คน เป็นเงิน 119,000 บาท
2.2 คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิดไทองคราชัน
เทศบาล จํานวน 70 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เป็น
เงิน 343,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
3. เพื่อเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑมัสยิดดารุสลาม เป็น
เงิน 599,760 บาท ดังนี้
3.1 เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจ สังกัด ศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑมัสยิดดารุสลาม จํานวน 4 อัตรา เป็นเงิน 475,200
 บาท ตั้งจายครบ 12 เดือน
3.2 เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจางตาม
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ภารกิจ สังกัด ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑมัสยิดดารุสสลาม
 จํานวน 4 อัตราๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท ตั้งจาย
ครบ 12 เดือน
3.3 เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรารอยละ 5
 ราย ที่ตองจายใหแกพนักงานจาง สังกัด ศูนยอบรมเด็กกอน
เกณฑมัสยิดดารุสสลาม จํานวน 4 อัตรา รวมเงินคาครองชีพชั่ว
คราว เป็นเงิน 28,560 บาท
- เป็นไปตามหนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4
/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 พระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 46 และมาตรา 47 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่ สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวัน
ที่ 22 มกราคม 2557 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ทั้งนี้ จะเบิก
จายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น)

โครงการไหวครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลลํานารายณ และศูนย
พัฒนา
เด็กเล็กเทิดไทองคราชัน

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการ เชน คาอาหาร อาหารวาง และ
เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ ตกแตงสถานที่ เวที คาจตุปัจจัย
ไทยธรรม และอื่นๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 97
 ลําดับที่ 12) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

(1) คารักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑที่
ชํารุด
เสียหาย เชน คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 (ตั้งจายจากเงินรายได)
(2) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมสระวายน้ํา อาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อาคารศูนยรับเลี้ยงเด็กเล็ก บานพัก และทรัพยสินอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 (ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าวัสดุ รวม 3,157,660 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ และแบบ
พิมพตางๆ น้ําดื่ม ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟา เชน หลอดไฟ สวิตช
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อจัดหา วัสดุอุปกรณตางๆ เชน ชาม จาน ถาด
หลุม ถวย ชอน-สอม แกวน้ํา ยางปูพื้นหองน้ํา ที่นอน ผากัน
เปอน กระติกน้ํา พรมเช็ดเทา และอื่นๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,797,660 บาท

1. เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป
.1 - ป.6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลลํานารายณ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทิดไทองคราชันเทศบาลตําบลลํานารายณ ศูนย
อบรมเด็กกอนเกณฑมัสยิดดารุสสลาม (สําหรับจํานวนนักเรียน ณ
 วันที่ 10 มิถุนายน 2563) ดังนี้
- โรงเรียนอนุบาลลํานารายณ (สพฐ.) อนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6
จํานวน 1,100 คนๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน (จํานวน 52
สัปดาหๆ ละ 5 วัน) เป็นเงิน 2,107,820 บาท (ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป)
- โรงเรียนวัดศิริบรรพต (สพฐ.) อนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6
จํานวน 40 คนๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน (จํานวน 52
สัปดาหๆ ละ 5 วัน) เป็นเงิน 76,650 บาท (ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป)
- โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลลํานารายณ จํานวน 200
 คนๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน (จํานวน 52 สัปดาหๆ ละ 5
 วัน) เป็นเงิน 383,240 บาท (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิดไทองคราชัน จํานวน 70 คนๆ ละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน (จํานวน 52 สัปดาหๆ ละ 5 วัน) เป็น
เงิน 134,140 บาท (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑมัสยิดดารุสสลาม จํานวน 50
 คนๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน (จํานวน 52 สัปดาหๆ ละ 5
 วัน) เป็นเงิน 95,810 บาท (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ทั้งนี้ การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของแตละสถานศึกษา ใหจัดซื้อ
ตามจํานวนนักเรียนที่มีอยูจริง ภายใตวงเงินงบประมาณดังกลาว
ขางตน (ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)
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วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณการกอสราง เชน ทอประปา กอก
น้ํา หิน ดิน ทราย เหล็ก ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคลอรีนผง กรดเกลือ โซดาแอซ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคายาฆาแมลง ตนไม ปุ๋ยเคมี หญา พันธุไมตางๆ ใบ
มีดตัดหญา พลั่ว จอบ เสียม ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อตลับผงหมึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร แผน
บันทึกขอมูล เมาส ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 570,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 480,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟาศูนยรับเลี้ยงเด็ก สระวายน้ํา และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอชัยบาดาล (ตั้ง
จายจากเงินรายได)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา ของศูนยรับเลี้ยงเด็ก สระวายน้ํา และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทใหองคการโทรศัพท และโทรศัพท
เคลื่อนที่
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิดไทองคราชัน (ตั้งจายจากเงินราย
ได)
 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการอินเทอรเน็ตของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลลํานารายณ (ตั้งจายจากเงินรายได)

งบเงินอุดหนุน รวม 4,946,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,946,500 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑมัสยิดดารุสสลาม จํานวน 386,500 บาท

- เพื่อเป็นเงินอุดหนุนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑมัสยิดดารุสสลาม คนละ 1,700 บาท/ป จํานวน 50
 คน เป็นเงิน 85,000 บาท (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- เพื่อสนับสนุนคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
มัสยิดดารุสสลาม จํานวน 50 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 245
 วัน เป็นเงิน 245,000 บาท (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- คาหนังสือเรียน จํานวน 50 คนๆ ละ 200 บาท/ป เป็น
เงิน 10,000 บาท (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- คาอุปกรณการเรียน จํานวน 50 คนๆ ละ 200 บาท/ป เป็น
เงิน 10,000 บาท (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 50 คนๆ ละ 300 บาท/ป เป็น
เงิน 15,000 บาท (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 50 คนๆ ละ 430 บาท/ป เป็น
เงิน 21,500 บาท (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
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เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดศิริบรรพต จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันใหเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1
 - ป.6 จํานวน 40 คน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) อัตราคน
ละ 20
บาท จํานวน 200 วัน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว
4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 114
ลําดับที่ 1 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลลํานารายณ จํานวน 4,400,000 บาท

- เพื่อเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันใหเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1
 - ป.6 จํานวน 1,100 คน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) อัตราคน
ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว
4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 114
ลําดับที่ 1 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการศิลปนสอนศิลปะ จํานวน 20,000 บาท

โครงการสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรู จํานวน 10,000 บาท

วันที่พิมพ : 4/8/2563  14:33:09 หนา : 56/114



โครงการสงเสริมศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะเด็กและเยาวชน นัก
เรียน

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมศักยภาพและ
เพิ่มพูนทักษะเด็กและเยาวชน นักเรียน ในการจัดการประกวด
แขงขันทักษะดานตางๆ ของเด็กและเยาวชน ประชาชน เชน แขง
ขันดานวิชาการ แขงขันเตนแอโรบิก เตนประกอบเพลง ดาน
ดนตรี ฯลฯ เป็นคาจัดซื้ออุปกรณตางๆ คาอาหาร อาหาร
วาง เครื่องดื่มในการจัดประกวดการแขงขัน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 99
ลําดับที่ 21 (ตั้งจายจากเงินรายได)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 10,608,800 บาท

งบบุคลากร รวม 7,501,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,501,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,283,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 7 อัตรา พรอม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ
.ศ. 2564 - 2566) ตั้งจายครบ 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  (ตั้งจายจากเงินราย
ได)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงาน
เทศบาล ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม จํานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000
 บาท และตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000
 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2559 ตั้งจายครบ 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  (ตั้งจายจากเงินราย
ได)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 797,640 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจําเทศบาล จํานวน 3 อัตรา และ
เงินปรับปรุงคาจางประจําป ตั้งจายครบ 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  (ตั้งจายจากเงินราย
ได)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3,880,440 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 5
 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําป เป็นเงิน 640,440
 บาท และคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป จํานวน 30 อัตรา เป็น
เงิน 3,240,000 บาท ตั้งจายครบ 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  (ตั้งจายจากเงินราย
ได)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 462,480 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 5 อัตรา เป็นเงิน 102,480 บาท และพนักงานจาง
ทั่ว
ไป จํานวน 30 อัตรา เป็นเงิน 360,000 บาท ตั้งจายครบ 12
 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  (ตั้งจายจากเงินราย
ได)

เงินอื่นๆ จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ
พิเศษ สําหรับผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของพนักงาน
เทศบาล ตําแหนง พยาบาลปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลัก
เกณฑการจายคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวย
งานบริการในสังกัดเทศบาล พ.ศ. 2552 ตั้งจายครบ 12 เดือน(ตั้ง
จายจากเงินรายได)

งบดําเนินงาน รวม 3,107,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 477,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจํา พนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติ
งานนอกเวลา
ราชการ และในวันหยุดราชการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 (ตั้ง
จายจากเงินรายได)

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ได
กําหนดไว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (ตั้งจายจากเงินราย
ได)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยที่ไดกําหนดไว 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 และหนังสือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 (ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าใช้สอย รวม 1,870,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ ไดแก จางทําสิ่งของ
ตางๆ การจางเอกชนในการจัดการสิ่งแวดลอมตางๆ การ
ประชาคมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การจางเอกชนดําเนินการ
อื่นๆ และโครงการจางเหมาแรงงาน และคนงาน ปฏิบัติงาน
ประจําศูนยแพทยชุมชนเทศบาลตําบล ลํานารายณ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 (ตั้งจายจากเงินรายได)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกอาณาจักรของผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง คา
พาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการจัดมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอรอยไรแอลกอฮอล จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดมหกรรมอาหาร
สะอาดรสชาติอรอยไรแอลกอฮอล เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คา
ตกแตงสถานที่ คามหรสพ คาของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล และ
คาใชจายอื่นในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 91
ลําดับที่ 1 (ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการจัดระเบียบหาบเรแผงลอย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดระเบียบหาบเร
แผง
ลอย เชน คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาจัดสรร
พื้นที่จัดระเบียบ คาสื่อประชาสัมพันธ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 87
ลําดับที่ 1 (ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการฝึกอบรมผูประกอบการรานอาหารและแผงลอย จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมผูประกอบ
การรานอาหารและแผงลอย เชน คาจางเหมาบริการตางๆ คา
วัสดุ อุปกรณ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 91
ลําดับที่ 2 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสา
สมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
ตกแตงสถานที่ คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ คาเวชภัณฑและคาเบ็ด
เตล็ดอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 81
ลําดับที่ 2 (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน และศูนยแพทย
ชุมชนฯ เชน ครุภัณฑที่ใชปฏิบัติงานที่ชํารุดเสียหาย ไดแก เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพนหมอกควัน รถพยาบาลฉุกเฉิน เครื่องพน
ยาควบคุมโรค อุปกรณในการปฏิบัติงานทางการแพทย 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 (ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าวัสดุ รวม 490,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ และแบบพิมพ
ตางๆ น้ําดื่ม ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน หลอดไฟ สายไฟ ไมโครโฟน ฟวส ปลั๊กไฟฟา เบรก
เกอร ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณที่ใชทําความสะอาด เชน ไม
กวาด เขง คราด ไมกวาดมือเสือ ตะกาว ถังขยะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณการกอสราง เชน ทอประปา ก็อก
น้ํา หิน ดิน ทราย เหล็ก ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาแบตเตอรี่ ยางนอก น้ํามันเบรก ไสกรอง
น้ํามัน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเกียร ใชกับ
รถ
ยนต รถพยาบาล รถจักรยานยนต เครื่องพนหมอกควัน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเวชภัณฑ น้ํายาตางๆ สําลี กระบอกฉีดยา เข็มฉีด
ยา สารเคมีกําจัดแมลง - ยุง วัสดุตรวจสอบ สารปนเปอนใน
อาคาร ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วันที่พิมพ : 4/8/2563  14:33:09 หนา : 63/114



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อตลับผงหมึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร แผน
บันทึกขอมูล ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ ซึ่งไมอยูในประเภทที่กําหนด เชน คา
มิเตอร - ไฟฟา ตะแกรงกันสวะ หัววาลวเปด - ปดแกส ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 270,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟาของศูนยแพทยชุมชนเทศบาลตําบล
ลํานารายณ อาคารปาไม (ที่ทําการปาไมเกา) (ตั้งจายจากเงินราย
ได)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาศูนยแพทยชุมชนเทศบาลตําบลลํา
นารายณ คาน้ําประปา (ที่ทําการปาไมเกา) (ตั้งจายจากเงินราย
ได)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,110,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 400,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานศูนยแพทย
ชุมชนเทศบาลตําบลลํานารายณ ซึ่งปฏิบัติหนาที่บริการสาธารณ
สุขใหกับหนวยบริการในสังกัดเทศบาล ตามประกาศ ก.ท.จ
.ลพบุรี เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติงานใหหนวยงานบริการในสังกัดเทศบาล พ.ศ. 2542 ลง
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2553 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าใช้สอย รวม 710,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการความรวมมือการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา ภายใต
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา เชน คาสํารวจ บันทึกขอมูลจํานวน
สัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ยาชา วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ยา
คุมกําเนิด คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาประชาสัมพันธ คาตอบแทน
เจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว
0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10
 เมษายน 2561 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 85
ลําดับที่ 21 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก (โรคติดตอตามฤดูกาล) จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก (โรคติดตอตามฤดูกาล) โดยกิจกรรมเพื่อ
ควบคุมและปองกันโรคติดตอ โรคไมติดตอและโรค
ระบาด เชน โรคไขเลือดออก ไขหวัดนก ไขหวัด 2009 ฯลฯ
 การอบรมใหความรู คาเวชภัณฑ คาเครื่องเขียน แบบพิมพ คา
อาหารวาง และคาเครื่องดื่ม คาจัดทําเอกสารรณรงคเผยแพร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 82
ลําดับที่ 8 (ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-
19)

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเฝาระวังปองกัน
และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เป็นคาใชจายใน
การจัดหาวัสดุอุปกรณในการปองกันโรคไวรัสโคโร
นา 19 (COVID-19) คาใชจายในการประชาสัมพันธ อบรม ให
ความรูแกประชาชนในการปองกันโรค คาใชจายในการสนับสนุน
การดําเนินงานเฝาระวัง สอบสวน และควบคุมโรคไวรัสโคโร
นา 19 (COVID-19) โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณปองกันการติด
เชื้อ ตามแนวทางในการสอบสวนโรคและควบคุมโรค ของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนติดตาม
สถานการณ เฝาระวังสถานการณ และแจงใหประชาชนทราบเป็น
ระยะ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่
สุด  ที่  มท  0808.2/ว 1552  ลงวันที่  16  มีนาคม  2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2561 -
 2565 หนาที่ 4 ลําดับที่ 1 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการพัฒนาบริการศูนยแพทยชุมชน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาบริการศูนย
แพทยชุมชน โดยใหบริการสงเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลลํานารายณ เป็นคาจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 83
ลําดับที่ 12 (ตั้งจายจากเงินรายได)

งบเงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการตามนโยบายจังหวัด (โครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข)

จํานวน 340,000 บาท

- เพื่อเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ชุมชน
ละ 20,000 บาท จํานวน 17 ชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 81
 ลําดับที่ 2 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 105,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น รวม 105,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 105,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายสงเคราะหดานอื่นๆ (กองการศึกษา , กองสาธารณสุข , 
สํานักปลัด
เทศบาล)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสงเคราะหดานอื่นๆ ตามอํานาจ
หนาที่ ไดแก ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ เป็นคาถุงยัง
ชีพ อุปกรณ เครื่องใชที่จําเป็นในการดํารงชีพ ฯลฯ ชวยเหลือผู
พิการ และทุพพลภาพ เชน คากายอุปกรณ ฯลฯ เป็น
เงิน 100,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0313.4/ ว 3050 ลงวันที่ 22
กุมภาพันธ 2543
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 80
ลําดับที่ 6 (ตั้งจายจากเงินรายได)

รายจายสงเคราะหเด็กภายในครอบครัวในการดําเนินชีวิต (กองการ
ศึกษา)

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสงเคราะหเด็กยากจนภายในครอบครัว เพื่อเป็น
ทุนดําเนินชีวิต เชน สงเคราะหเกี่ยวกับการเงิน เป็นคาเลี้ยงดู คา
พาหนะชวยเหลือเกี่ยวกับการศึกษา ชวยเหลือคากายอุปกรณ เด็ก
พิการ     เป็นตน เป็นเงิน 50,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการสงเคราะห
เด็กภายในครอบครัว พ.ศ. 2539 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2542 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/227 ลงวันที่ 5
 มกราคม 2537 เรื่อง การปรับปรุงหลักการเบิกจายเงินตาม
ระเบียบวาดวยการสงเคราะหเด็กภายในครอบครัว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 80
ลําดับที่ 6 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 6,129,840 บาท

งบบุคลากร รวม 5,339,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,339,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,373,960 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 8 อัตรา พรอม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ
.ศ. 2564 - 2566) ตั้งจายครบ 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  (ตั้งจายจากเงินราย
ได)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 49,620 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยคาครองชีพพนักงานเทศบาล จํานวน 3
 อัตรา ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตําแหนง นายชาง
โยธา 1 อัตรา และตําแหนง นายชางไฟฟา 1 อัตรา ตั้งจาย
ครบ 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  (ตั้งจายจากเงินราย
ได)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1
 อัตราๆ เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท และ
ตําแหนง หัวหนาฝายการโยธา จํานวน 1 อัตราๆ เดือนละ 1,500
 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559  ตั้งจายครบ 12
 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  (ตั้งจายจากเงินราย
ได)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,584,680 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 9 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงคาตอบแทน
ประจําป เป็นเงิน 1,288,680 บาท และคาตอบแทนพนักงานจาง
ทั่วไป จํานวน 12 อัตรา เป็นเงิน 1,296,000 บาท - เป็นไปตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจายครบ 12 เดือน (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 271,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 6 อัตรา เป็นเงิน 127,080 บาท และพนักงานจาง
ทั่วไป จํานวน 12 อัตรา เป็นเงิน 144,000 บาท ตั้งจายครบ 12
 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  (ตั้งจายจากเงินราย
ได)

งบดําเนินงาน รวม 768,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 265,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาพนักงานผูตรวจแบบแปลนกอ
สราง หรือดัดแปลงอาคาร ใหแกนายชาง นายตรวจ ตาม พรบ
.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม โดย พรบ.ควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 3) (ตั้งจายจากเงินราย
ได)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาอาหาร ทําการนอกเวลาราชการ
ของ
พนักงานเทศบาล และลูกจางที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และในวันหยุดราชการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 (ตั้ง
จายจากเงินรายได)
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานพนักงานเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวง
มหาดไทยที่ไดกําหนดไว 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (ตั้งจายจากเงินราย
ได)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ไดกําหนดไว 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 และหนังสือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 (ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงใน
การเดินทางไปราชการ คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนลํานารายณ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการปรับปรุงผัง
เมืองรวมชุมชนลํานารายณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 41
ลําดับที่ 13 (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมครุภัณฑตางๆ ที่ใชใน
หนวยงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร โตะ เกาอี้ รถยนต รถ
จักรยานยนต ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าวัสดุ รวม 281,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ธงชาติ ธง ภปร
. ธง สก. ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ําดื่ม ชาม ชอน-สอม แกวน้ํา ฯลฯ ใชใน
การ
บริการประชาชนที่มาติดตองานราชการกองชาง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ และอุปกรณตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเกียร น้ํามัน
เบรก ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องแตงกาย เชน ถุง
มือ เสื้อ หมวก และรองเทา ฯลฯ สําหรับใชปฏิบัติราชการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาผงหมึกปริ้นเตอร ตลับหมึก สําหรับ
เครื่อง คอมพิวเตอร แผนบันทึกขอมูล ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 62,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟาศูนยเครื่องจักรกล ฯลฯ (ตั้งจายจาก
เงินรายได)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท
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งบลงทุน รวม 22,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 22,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร และโทรศัพทไร
สาย รายละเอียด ดังนี้
     1. เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง ทําลายครั้งละ 10
 แผน จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท รายละเอียด
ประกอบดวย
          (1) ขนาดที่กําหนดเป็นแบบทําลายขั้นต่ําตอครั้ง
          (2) ขนาดกระดาษหลังทําลายกวางไมเกินกวา 4
 มิลลิเมตร
     (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบ
ประมาณ ณ ธันวาคม 2562)
     2. โทรศัพทไรสาย จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 2,500
 บาท รายละเอียดประกอบดวย 
          (1) หนาจอ LCD
    (2) แสดงหมายเลขเรียกเขาได
     (3) มีระบบ Speaker Phone
     (เนื่องจากประเภท ขนาด และราคาไมมีปรากฎตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด)
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ
. 2561 - 2565 หนาที่ 3 ลําดับที่ 5 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 5,965,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 885,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ คาจางถายเอกสาร คาเขา
เลม หรือเย็บเลมเอกสาร คารังวัดที่ดิน หรือจัดทําสิ่งของ
ตางๆ ของกองชาง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

(1) คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมครุภัณฑตางๆ ที่ใชใน
หนวยงาน หรือซอมแซมครุภัณฑตางๆ ที่ใชในหนวยงาน เชน รถ
ยนตกระเชา รถแบคโฮ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 (ตั้งจายจากเงินรายได)
 

ค่าวัสดุ รวม 675,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ธงชาติ ธง ภปร
. ธง สก. ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาตางๆ เชน หลอดไฟ สายไฟ และ
อุปกรณอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)
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วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอ
สราง เชน อิฐ หิน ปูน ทราย คอนกรีต ไม เหล็กขนาดตางๆ สี แอ
สฟัลทสําเร็จ ยางมะตอย และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ และอุปกรณตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเกียร น้ํามัน
เบรก ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟาหอนาฬิกา ปายเฉลิมพระเกียรติ เสา
สองสวางไฮเมท และไฟฟาสาธารณะในสวนที่เกินจาก
ระเบียบการที่ไดกําหนดไวในเขตเทศบาลฯ (ตั้งจายจากเงินราย
ได)
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งบลงทุน รวม 5,080,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,080,600 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยแยกซอยสุระนารายณ 41 (ซาย 1) 
หมูที่ 10 ตําบลลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด  กม.  0+000  N  15.13152
                          E  101.08599
        กม.  0+030.30  N  15.13135
                               E  101.08591

จํานวน 102,400 บาท
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โครงการกอสรางถนน คสล., รางวี คสล. และวางทอระบายน้ํา คสล. 
(ซายทาง) ซอยแยกซอยสุระนารายณ 1/2 (ซาย 1) หมูที่ 1 ตําบลลํา
นารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
พิกัด  กม.  0+000  N  15.12346
                          E  101.07688
        กม.  0+059.50  N  15.12315
                              E  101.07702

จํานวน 524,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล., รางวี คสล. และวางทอ
ระบายน้ํา คสล. (ซายทาง) ซอยแยกซอยสุระนารายณ 1/2
 (ซาย 1) หมูที่ 1 ตําบลลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี รายละเอียดโครงการ ดังนี้
     1.  งานกอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 5.40-8.40
 เมตร ยาว 59.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ไมนอยกวา 457.00 ตารางเมตร
     2.  งานกอสรางรางวี คสล. (ซายทาง) กวางเฉลี่ย 0.60
 เมตร ยาว 49.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ไมนอยกวา 29.70 ตารางเมตร
     3.  งานกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. (ซายทาง) ขนาดเสน
ผาศูนยกลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) ยาว 58.00 เมตร
     4.  งานกอสรางบอพักทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.40 เมตร เฉลี่ยทุกระยะ 8.00-10.00 เมตร จํานวน 7 บอ
     ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.-2-202, ทถ.-2-204, ท2-01
 (แผนที่ 5/6), ท2-03 (แผนที่ 1/3) และแบบแปลนเทศบาลตําบล
ลํานารายณ เลขที่ 13/2563 
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2561 - 2565 หนาที่ 7 ลําดับที่ 14 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางถนนหินคลุกและวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอ
พัก คสล. ซอยแยกสุระนารายณ 49/1 (ซายทางตอจากโครงการเดิม) 
หมูที่ 10 ตําบลลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด  กม.  0+000  N  15.13436
                          E  101.05730
        กม.  0+040  N  15.13453
                          E  101.00719

จํานวน 148,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนหินคลุกและวางทอระบายน้ํา คสล
. พรอมบอพัก คสล. ซอยแยกสุระนารายณ 49/1 (ซายทางตอจาก
โครงการเดิม) หมูที่ 10 ตําบลลํานารายณ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี รายละเอียดโครงการ ดังนี้
     1.  งานกอสรางถนนหินคลุก กวางเฉลี่ย 6.00
 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ไมนอยกวา 235.00 ตารางเมตร
     2.  งานกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) ยาว 36.00 เมตร
     3.  งานกอสรางบอพักทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.60 เมตร เฉลี่ยทุกระยะ 10.00-12.00 เมตร จํานวน 4
 บอ
     ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท.-1-06, แกไขปรับปรุงแบบมาตร
ฐาน ท.2-03 และแบบแปลนเทศบาลตําบลลํานารายณ เลข
ที่ 11/2563 
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2561 - 2565 หนาที่ 6 ลําดับที่ 12 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก คสล. ทั้ง 2 ขาง 
แยกซอยทามะนาว 1 (ขางบานอาจารยสมศักดิ์) หมูที่ 5 ตําบลลํา
นารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด  กม.  0+000  N  15.12534
                          E  101.08282
        กม.  0+067  N  15.12512
                          E  101.08313

จํานวน 363,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก คสล
. ทั้ง 2 ขาง แยกซอยทามะนาว 1 (ขางบานอาจารยสมศักดิ์) หมู
ที่ 5 ตําบลลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ราย
ละเอียดโครงการ ดังนี้
     1.  งานกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) ทั้ง 2 ขาง ยาวรวม 122.00 เมตร
     2.  งานกอสรางบอพักทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.40 เมตร ทั้ง 2 ขาง เฉลี่ยทุกระยะ 10.00-12.00
 เมตร รวม 12 บอ 
     3.  งานกอสรางถนน คสล. หลังทอระบายน้ํา ทั้ง 2 ขาง กวาง
เฉลี่ย 0.92 เมตร ยาวรวม 105.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา 96.78 ตารางเมตร
     ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.-2-204, แกไขปรับปรุงแบบ
มาตรฐาน ท2-03 และแบบแปลนเทศบาลตําบลลํานารายณ เลข
ที่ 8/2563 
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2561 - 2565 หนาที่ 2 ลําดับที่ 3 (ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใชงานรักษาความปลอดภัยทั่ว
ไป บริเวณศูนยจักรกล เทศบาลตําบลลํานารายณ หมูที่ 4 ตําบลชัย
นารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

จํานวน 251,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใชในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป บริเวณศูนยจักรกล เทศบาลตําบลลํา
นารายณ หมูที่ 4 ตําบลชัยนารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี รายละเอียดโครงการ ดังนี้
     1.  กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
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สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป ราคา 32,000.- บาท จํานวน 6 จุด เป็น
เงิน 192,000.- บาท
     คุณลักษณะพื้นฐาน
          1.1  มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอย
กวา  1,920 x 1,080 pixel หรือไมนอยกวา 
2,073,600 pixel 
          1.2  มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (frame per second) 
          1.3  ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) สําหรับ
การบันทึกภาพไดทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
          1.4  มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.12 LUX 
สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และไมมากกวา 0.05 LUX 
สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White)
          1.5  มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอย
กวา 1/3
          1.6  มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาว
โฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 มิลลิเมตร
          1.7  สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได
          1.8  สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตาง
ของแสงมาก (Wide Dynamic Range 
หรือ Super Dynamic Range) ได
          1.9  สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได
อยางนอย 2 แหลง
          1.10  ไดรับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
          1.11  สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264
 เป็นอยางนอย
          1.12  สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได
          1.13  มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดี
กวา และสามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได
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          1.14  ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่ม
เติมสําหรับหุมกลอง (Housing) 
ที่ไดมาตรฐาน IP66 หรือดีกวา
          1.15  สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10 OC ถึง 50 OC 
เป็นอยางนอย
          1.16  สามารถใชงานกับ
มาตรฐาน HTTP , HTTPS, “NTP 
หรือ SNTP” , SNMP , RTSP , IEEE802.1X ไดเป็นอยางนอย
          1.17  มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจํา
แบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
          1.18  ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผน CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download 
จากเว็บไซตผูผลิต
          1.19  ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน
          1.20  ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่ง
แวดลอม
          1.21  ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
          (จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกลองวงจรปด ฉบับเดือนกันยายน 2562 ประกาศ ณ วัน
ที่ 25 กันยายน 2562)
     2.  อุปกรณบันทึกภาพผานเครือ
ขาย  (Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง ราคา 22,000
.- บาท จํานวน 1 ชุด
     คุณลักษณะพื้นฐาน
          2.1  เป็นอุปกรณที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกลองวงจร
ปดโดยเฉพาะ
          2.2  สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตาม
มาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกวา 
          2.3  ไดรับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
          2.4  มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
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          2.5  สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความ
ละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920 x 1,080 pixel หรือไม
นอยกวา 2,073,600 pixel
          2.6  สามารถใชงานกับมาตรฐาน “HTTP 
หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได
เป็นอยางนอย
          2.7  มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปดโดย
เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไมนอยกวา 8 TB
          2.8  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไม
นอยกวา 2 ชอง
          2.9  สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได
          2.10  ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผน CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download 
จากเว็บไซตผูผลิต
          2.11  สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกลองโทรทัศนวงจร
ปดผานระบบเครือขายได
          2.12  ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
          (จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกลองวงจรปด ฉบับเดือนกันยายน 2562 ประกาศ ณ วัน
ที่ 25 กันยายน 2562)
      3. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบที่ 1
 (ขนาด 36U) ราคา 18,000 บาทจํานวน 1 ชุด  
      คุณลักษณะพื้นฐาน 
          3.1  เป็นตู Rack ปด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความ
กวางไมนอยกวา 60 เซนติเมตร ความลึกไมนอยกวา 80
 เซนติเมตร และความสูงไมนอยกวา 179 เซนติเมตร 
          3.2  ผลิตจากเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแบบชุบดวย
ไฟฟา (Electro-galvanized steel sheet) 
          3.3  มีชองเสียบไฟฟา จานวนไมนอยกวา 10 ชอง 
          3.4  มีพัดลมสาหรับระบายความรอน ไมนอยกวา 2 ตัว 
          (จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
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 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
     4. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA ราคา 5,800
.- บาท จํานวน 1 เครื่อง
     คุณลักษณะพื้นฐาน
          4.1  มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอย
กวา 1 kVA (600 Watts)
          4.2  สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
          (จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
     5. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40
 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,500.- บาท
     คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
          5.1  ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล
          5.2  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ํา 40 นิ้ว
          5.3  แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
          5.4  สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได (Smart TV)
          5.5  ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอ
สัญญาณภาพและเสียง
          5.6  ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟล
ภาพ เพลง และภาพยนตร
          5.7  มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
          (จัดซื้อตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ของสํานัก
งบประมาณ  ณ  ธันวาคม  2562)
          - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2561 - 2565 หนาที่ 6 ลําดับที่ 11 (ตั้งจายจากเงินรายได)

วันที่พิมพ : 4/8/2563  14:33:10 หนา : 84/114



โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลทคอนกรีต ซอย
สระบุรี-หลมสัก 5 (ซอยโรงเรียนวัดศิริบรรพต) หมูที่ 1 ตําบลชัย
นารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด  กม.  0+000   N  15.12854
                           E  101.12718
        กม.  0+171  N  15.21840
                          E  101.12561

จํานวน 445,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลท
คอนกรีต ซอยสระบุรี-หลมสัก 5 (ซอยโรงเรียนวัดศิริบรรพต) หมู
ที่ 1 ตําบลชัยนารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ราย
ละเอียดโครงการ ดังนี้
     1.  งานปรับปรุงถนน คสล. โดยเสริมแอสฟัลทคอนกรีต กวาง
เฉลี่ย 7.00 เมตร ยาว 171.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา 1,189.00 ตารางเมตร
     ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.-7-201, ทถ.-7-601 และแบบ
แปลนเทศบาลตําบลลํานารายณ เลขที่ 13/2563 
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
 หนาที่ 71 ลําดับที่ 75 (ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการปรับปรุงไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลลํานารายณ จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลลํา
นารายณ รายละเอียดโครงการ ดังนี้
     1.  โคมไฟ LED ขนาด 50 วัตต จํานวน 100 ชุด
     2.  มีระบบปองกันน้ํา กันฝุน IP65
     3.  มีประสิทธิภาพความสองสวางไมต่ํากวา 70 ลูเมนตอวัตต
     4.  มีอายุการใชงานไมนอยกวา 30,000 ชั่วโมง
     ตามเทศบาลตําบลลํานารายณกําหนด 
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
 หนาที่ 39 ลําดับที่ 7 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพบริเวณหลังสถานีรถไฟยอย หมูที่ 4 
ตําบลชัยนารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด กม.  0+000  N  15.21085    
                         E  101.13074
       กม.  0+450  N  15.21301
                         E  101.13273

จํานวน 2,189,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงสวนสุขภาพบริเวณหลังสถานียอย หมู
ที่ 4 ตําบลชัยนารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ราย
ละเอียดโครงการ ดังนี้
     1.  งานปรับปรุงพื้นที่ทางวิ่งเดิม กวาง 2.70 เมตร และ 3.00
 เมตร ยาวรวม 474.00 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา 1,307.00
 ตารางเมตร
     2.  งานกอสรางพื้นทางวิ่งเพิ่ม กวาง 2.70 เมตร ยาว 180.50
 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา 487.00 ตารางเมตร
     3.  งานกอสรางรั้วคาวบอย คิดเป็นความยาวไมนอย
กวา 306.00 เมตร
     4.  งานปรับปรุงหินเรียงดาดคอนกรีตรองระบาย
น้ํา กวาง 1.00-1.50 เมตร ยาว 357.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม
นอยกวา 446.00 ตารางเมตร
     5.  งานปรับปรุงบล็อกปูทางเทา กวาง 1.20 เมตร ยาว 1.60
 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา 192.00 ตารางเมตร
     6.  งานปรับปรุงจุดฝึกออกกําลังกาย จํานวน 12 จุด
     7.  งานติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางโซลาเซลล  จํานวน  26
  ตน
     ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลลํานาราวณ เลขที่ 16/2563 
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) หนาที่ 1
 ลําดับที่ 1 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

(1) คาบํารุงรักษาและซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง ไดแก บํารุงรักษา หรือซอมแซมถนน (ถนนหิน
คลุก ถนน คสล. ถนนลาดยาง) สะพาน ทอระบายน้ํา ฝาทอ
ระบายน้ํา คสล. บอพัก บอบาดาล งานตีเสนจราจร และอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

คาชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดคา (k) จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชดเชยคากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา
ได (k) ใหแกผูประกอบอาชีพงานกอสรางที่ทําสัญญาแบบปรับ
ราคาได (k) กับเทศบาลตําบลลํานารายณ ที่ประสบปัญหาขาด
สภาพคลองทางการเงินในภาวะเศรษฐกิจถดถอย

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 152,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางออกแบบ คาจางควบคุมงานที่จายใหแก
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอ
สราง โดยสิ่งกอสรางนั้นเป็นอาคารหรือการดําเนินการที่อยูในขาย
ของการควบคุมอาคาร ตาม พรบ.วิศวกร และพรบ.สถาปนิก ซึ่ง
อยูนอกเหนือลักษณะงานที่บุคลากรในกองชาง เทศบาลตําบลลํา
นารายณ จะสามารถดําเนินการได

งานสวนสาธารณะ รวม 907,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 812,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ คาถาง ตัดหญาตามซอย และ
สนามกีฬา สวนสาธารณะ หรือจัดทําสิ่งของตางๆ ของกอง
ชาง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมครุภัณฑตางๆ ที่ใชใน
หนวยงาน เชน เครื่องตัดหญา เครื่องเลื่อยยนต เครื่องตัดแตง
ตนไม รถยนต รถฟารมแทรกเตอร ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 (ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ําดื่ม ชาม ชอน-สอม แกวน้ํา ไม
กวาด เขง คราด ถังขยะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการกอ
สราง เชน อิฐ หิน ปูน ทราย คอนกรีต ไม สี แอสฟัลทสําเร็จ ยาง
มะตอย และอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ และอุปกรณตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 320,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเกียร น้ํามัน
เบรค ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคายาฆาแมลง ตนไม ปุ๋ย หญา พันธุไมตางๆ ใบมีด
ตัดหญา พลั่ว จอบ เสียม สายสงน้ํา ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาที่ใชในกิจการงานสวนสาธารณะ ฯลฯ
 (ตั้งจายจากเงินรายได)

งบลงทุน รวม 95,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 95,000 บาท
ครุภัณฑงานบานงานครัว

ครุภัณฑงานบานงานครัว จํานวน 95,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 10
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท รายละเอียด มีดังนี้
     1. เป็นเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
     2. เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา
     3. ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี
     4. พรอมใบมีด
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หนาที่ 126 ลําดับที่ 5 (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2562) (ตั้งจายจาก
เงินรายได)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,960,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,960,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,700,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอก ในการเก็บขยะมูลฝอย
และรักษาความสะอาด ในที่หรือทางสาธารณะในเขต
เทศบาลฯ ปะยางรถยนต รถขนขยะ และปรับปรุงบริเวณที่ทิ้ง
ขยะ หรือจางกําจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 89
ลําดับที่ 11 (ตั้งจายจากเงินรายได)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรณรงคลดปริมาณขยะในชุมชน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคลดปริมาณ
ขยะในชุมชน โดยจัดกิจกรรมรณรงค สรางจิตสํานึกในชุมชนใน
การลดปริมาณขยะ และกําจัดขยะ ธนาคารขยะ เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาเครื่องดื่ม คาเบ็ดเตล็ดตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 87
ลําดับที่ 4 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะ ไดแก รถขน
ขยะ รถแบคโฮ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 (ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าวัสดุ รวม 1,260,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณที่ใชทําความสะอาด เชน ไม
กวาด เขง คราด ไมกวาดมือเสือ ตะกาว ถังขยะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณการกอสราง เชน ทอประปา กอก
น้ํา หิน ดิน ทราย เหล็ก ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก ไสกรอง
น้ํามัน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเกียร ใชกับ
รถยนตบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร สารอีเอ็ม ยาฆาแมลง ตนไม ปุ๋ย
เคมี หญา พันธุไมตางๆ ใบมีดตัดหญา พลั่ว จอบ เสียม ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องแตงกาย เชน ถุงมือ เสื้อ และ
รองเทา ขณะใสปฏิบัติงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,270,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,270,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลลํานารายณ (กอง
สาธารณสุข)

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดตั้งโรงเรียนผูสูง
อายุ เทศบาลตําบลลํานารายณ เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดทํา
เอกสาร วารสารเผยแพรโครงการ คาอาหาร-เครื่องดื่ม คาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท
0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 94
 ลําดับที่ 14 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการเทศบาลพบประชาชน (สํานักปลัดเทศบาล) จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเทศบาลพบ
ประชาชน โดยออกพบปะกับประชาชนทุกกลุมเปาหมาย ทุกกลุม
อาชีพ เพื่อใหบริการ สาธิต การจัดนิทรรศการ รายงานกิจการ
เทศบาล ตลอดจนรับทราบปัญหาความตองการ ขอมูลขาวสาร ให
ความรูความเขาใจแกประชาชน ประกอบดวย คาอาหาร-เครื่อง
ดื่ม วัสดุอุปกรณ คาจัดทําเอกสาร วารสารเผยแพรโครงการ คาใช
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 76
ลําดับที่ 3 (ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน (กองการศึกษา) จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชุมคณะ
กรรมการ
ชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง เชน คาอาหาร อาหารวาง คาเครื่องดื่ม คา
ใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 108
ลําดับที่ 15 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรา
มาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (กอง
ชาง)

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกตนไมเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว
ชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เชน คาตกแตงสถานที่ คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณและอื่นๆ ตามความ
จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 94
 ลําดับที่ 15 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการปองกันและแกไขปัญหายาเสพติด (สํานักปลัด) จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด โดยจัดกิจกรรมการอบรมใหความรู การศึกษาดู
งาน กลุมเสี่ยง เยาวชน ประชาชน เชน คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหาร และเครื่องดื่ม คาอาหารวาง การจัดพิมพเอกสารรณรงค
เผยแพร คาจางเหมาตางๆ คาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวเนื่อง
กับการจัดโครงการ หรือกิจกรรม ดังนี้
(1) กิจกรรมลานดนตรี และหรือการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติด จํานวน 100,000 บาท
(2) กิจกรรมวันตอตานยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
(3) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผูประสานพลังแผน
ดิน จํานวน 50,000 บาท
(4) การอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดใหแกนัก
เรียน เด็ก เยาวชน จํานวน 100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 78
ลําดับที่ 8,9,10,11 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเป็น
คาใชจายตางๆ ไดแก คาวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียน คาอุปกรณ
ในการฝึกอบรม คาจัดทําเอกสารวารสารเผยแพรโครงการ คา
พาหนะ คาอาหาร-เครื่องดื่ม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
เนื่อง ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2550 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวง
การคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวัน
ที่ 13 กุมภาพันธ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2561 -
 2565 หนาที่ 5 ลําดับที่ 1 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการฝึกอบรมใหความรูในการพัฒนาชุมชน ดานการฝึกอาชีพ
และ
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูนําชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน (กองการ
ศึกษา)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมใหความรู
ในการพัฒนาชุมชน ดานการฝึกอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับผูนําชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน หมูบาน ในการพัฒนา
ชุมชน ดานการฝึกอาชีพ และเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ พรอม
ทัศนศึกษาดูงานสถานที่ตางๆ โดยจายเป็นคาอาหาร และเครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คาเอกสาร คาจางเหมาพาหนะ คาที่พัก และคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 72
 ลําดับที่ 1 (ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการวันสิ่งแวดลอม (กองสาธารณสุขฯ) จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันสิ่งแวดลอม โดย
จัดกิจกรรมการรณรงคสรางจิตสํานึกในวันสิ่งแวดลอม 5
 มิถุนายน เชน วัสดุ อุปกรณ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม และคาใช
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 25559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 88
 ลําดับที่ 6 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการสงเสริมการออกกําลังกายรวมพลคนรักสุขภาพ (กอง
สาธารณสุขฯ)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการออก
กําลังกายรวมพลคนรักสุขภาพ เชน คาเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาเบ็ดเตล็ดตางๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 81
 ลําดับที่ 3 (ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ (กองสาธารณสุขฯ) จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูง
อายุ เชน คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาเบ็ดเตล็ดตางๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 81
 ลําดับที่ 5 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการอบรมวิชาชีพแกประชาชนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอ
เพียงทอง
ถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (กองการศึกษา)

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมวิชาชีพใหแก
ประชาชนผูมีรายไดนอย ที่ไดจากการสํารวจแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร-เครื่องดื่ม คาจัดทําเอกสาร คาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 73
 ลําดับที่ 4 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 8,314,680 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการแขงขันกีฬา จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน กีฬาระหวางหนวยงาน กีฬาระหวางชุมชน และการ
จัดการแขงขันกีฬาอื่น เชน พิธีเปด - ปด คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม เงินรางวัล คาวัสดุอุปกรณ คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบ
แทนกรรมการ คาจัดเตรียมสนาม คาจางเหมารถรับสง และคาใช
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของตลอดการแขงขัน คาสนับสนุนสงเสริมทีมเขา
รวมการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ที่หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
เป็นผูจัดการแขงขัน เป็นตน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 100
 ลําดับที่ 1 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ เชน คาวัสดุตกแตงเวที สถานที่ คาของรางวัล เงินรางวัลใน
การ
ประกวดกิจกรรมตางๆ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชา
เวที และอื่นๆ ตามความจําเป็น และเกี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 102
 ลําดับที่ 12 (ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการเทิดไทองคราชันและปกปองสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเทิดไทองคราชันและ
ปกปองสถาบันสําคัญของชาติ โดยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และปกปองสถาบันสําคัญของ
ชาติ เชน การแขงขัน เดิน - วิ่ง แขงขันจักรยาน แขงขันเทควัน
โด กีฬามวยไทย การรณรงค ฯลฯ เชน ถวยรางวัล เหรียญ
รางวัล เงินรางวัล คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาประชา
สัมพันธคาเสื้อกีฬา ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 102
 ลําดับที่ 11 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา
ขั้นพื้นฐาน เชน คาอุปกรณกีฬาตางๆ คาเครื่องดื่มระหวาง
การอบรม คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 100
 ลําดับ
ที่ 2 (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

(1) คารักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑที่
ชํารุด
เสียหาย เชน อุปกรณสนามเด็กเลน เครื่องออกกําลังกาย ตลอด
จนเครื่องสูบน้ํา ไดนาโม ครุภัณฑอื่น ฯลฯ
(2) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ จํานวน 50,000
 บาท
- เพื่อเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
อื่นๆ ของสนามกีฬาเทศบาลตําบลลํานารายณ 1 และสนามกีฬา
เทศบาลตําบลลํานารายณ 2 (หนาโรงพยาบาลชัยบาดาล) ลาน
กีฬา สนามเด็กเลน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 100
ลําดับที่ 3 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ เชน หลอดไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ เพื่อใชในสนามกีฬา เชน ชุด
สาย
ชําระ กอกน้ําและอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคายาฆาแมลง ตนไม ปุ๋ยเคมี หญา พันธุไมตางๆ ใบ
มีดตัดหญา พลั่ว จอบ เสียม ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
กีฬา เชน ฟุตบอล ตะกรอ บาสเกตบอล ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น ที่ไมไดจัดในประเภทที่
กําหนด เชน มิเตอรไฟฟา มิเตอรประปา ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟาบริเวณสนามกีฬาเทศบาลฯ และสนามกีฬา
ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ ใหกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอชัยบาดาล (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาใหกับการประปาสวนภูมิภาคอําเภอ
ชัยบาดาลที่ใชบริเวณสนามกีฬาเทศบาล ตลอดจนสนามกีฬาที่
เทศบาลรับผิดชอบและศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

งบลงทุน รวม 7,214,680 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,214,680 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางอาคารโครงสรางเหล็กและลานคอนกรีตภายใน
สนามกีฬาเทศบาลตําบลลํานารายณ แหงที่ 1 หมูที่ 8 ตําบลลํา
นารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด  N  15.12512
        E  101.08316

จํานวน 6,904,000 บาท

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 310,680 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางออกแบบ คาจางควบคุมงานที่จายใหแก
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอ
สราง โดยสิ่งกอสรางนั้นเป็นอาคารหรือการดําเนินการที่อยูในขาย
ของการควบคุมอาคาร ตาม พรบ.วิศวกร และ พรบ.สถาปนิก ซึ่ง
อยูนอกเหนือลักษณะงานที่บุคลากรในกองชาง เทศบาลตําบลลํา
นารายณ จะสามารถดําเนินการได
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต เชน วัสดุอุปกรณ ตกแตงสถานที่ ตกแตงรถยนตขบวน
แหนางสงกรานต คาของรางวัล และเงินรางวัลการประกวด คาจัด
กีฬาพื้นเมือง กิจกรรมตางๆ คาอาหาร อาหารวาง และเครื่อง
ดื่ม คาดอกไม ธูปเทียน ดอกไมประดับ ตกแตงประรําพิธีสรงน้ํา
ดําหัวผูสูงอายุ คาพาหนะ คามหรสพการแสดง คา
เวที แสง เสียง และอื่นๆ ที่จําเป็นตองใชในการจัดงานประเพณี
สงกรานต ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวัน
ที่ 28 กันยายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 101
 ลําดับที่ 8 (ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการจัดงานวันเขาพรรษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเขา
พรรษา เชนวัสดุอุปกรณ ตกแตงสถานที่ ตกแตงรถยนต ขบวนแห
เทียน และเงินรางวัลการประกวดกิจกรรมตางๆ คาเครื่องดื่ม คา
อาหาร อาหารวาง คาดอกไม ธูปเทียน เครื่องไทยธรรม ดอกไม
ประดับตกแตงเทียน ตนเทียนและอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวัน
ที่ 28 กันยายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 102
 ลําดับที่ 9 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการจัดงานวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโว) จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันออก
พรรษา (ตักบาตรเทโว) เชน วัสดุอุปกรณ คาเชาเครื่องแตง
กาย คาเครื่องดื่ม คาอาหาร อาหารวาง คาดอกไม ธูป
เทียน เครื่องไทยธรรมและอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวัน
ที่ 28 กันยายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 103
 ลําดับที่ 16 (ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูรอน เพื่ออบรมคุณธรรมและจริยธรรมใหแกเด็กและ
เยาวชน เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดทําเอกสาร วารสารเผยแพร
โครงการ คาอาหาร-เครื่องดื่ม คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 103
  ลําดับที่ 15 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประเพณีลอย
กระทง เชน คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาจางเหมา
ดนตรี เวที ไฟฟา สถานที่ คาของรางวัลในการจัดการประกวด
นางนพมาศ ประกวดกระทง คาของขวัญกรรมการ คาน้ํา คา
อาหาร อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาจัดทํากระทง คาจัดตกแตง
รถยนตขบวนแหและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวัน
ที่ 28 กันยายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 103
 ลําดับที่ 14 (ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการประเพณีวันขึ้นปใหม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประเพณีวันขึ้นป
ใหม เชน คาปัจจัยเครื่องไทยธรรมถวายพระ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาดอกไม คาจัดสถานที่ คาเวที คาดนตรี คา
มหรสพ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวัน
ที่ 28 กันยายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 102
 ลําดับ
ที่ 13
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โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน โดยจัดการประกวดแขงขัน และ
จัดกิจกรรมดานการศาสนา และคุณธรรม จริยธรรม เชน การ
ประกวดสวดมนต การจัดโตะหมูบูชาพระรัตนตรัย และมีคาใช
จายเป็นเงินรางวัล คาเกียรติบัตร คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 101
 ลําดับที่ 6 (ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการหมูบานศีล 5 ประชาเป็นสุข จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการหมูบานศีล 5
 ประชาเป็นสุข เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่มในการประชุม คาปาย
ประชาสัมพันธ คาจัดทําเอกสาร และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 และหนังสือจังหวัดลพบุรี ดวนที่สุด ที่ ลบ 0023.1/ ว 2016 ลง
วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 101
 ลําดับที่ 7 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 400,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก ในการรักษา
ความสะอาด และบํารุงรักษาโรงฆาสัตวและจางทําสิ่งของตางๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑประจําโรงฆา
สัตว
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 (ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาตางๆ เชน หลอดไฟ สายไฟและ
อุปกรณอื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณการกอสราง เชน ทอประปา กอก
น้ํา หิน ดิน ทราย เหล็ก ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟาของโรงฆาสัตว (ตั้งจายจากเงินราย
ได)
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมอาคารโรงฆาสัตว
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 (ตั้งจายจากเงินรายได)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 30,105,750 บาท

งบกลาง รวม 30,105,750 บาท
งบกลาง รวม 30,105,750 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 742,190 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรารอยละ 5
 รายจายคาตอบแทนพนักงานจางที่เทศบาลฯ ตองจายใหแก
พนักงานจาง จํานวน 108 อัตรา รวมเงินคาครองชีพชั่วคราว
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 46
 และมาตรา 47 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 (ตั้ง
จายจากเงินรายได) 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 56,700 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนใหลูกจางไดรับสิทธิคุม
ครองกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย  ทุพพลภาพ และตาย
เนื่องจากการทํางานใหแกนายจาง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2561
  ประกอบกับหนังสือสํานักงานประกันสังคมจังหวัด
ลพบุรี ที่ ลบ0030.1/4832 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 หนังสือ
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 00030.1/10031 ลง
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 21,032,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิของเทศบาล ตามอัตราที่กําหนด จํานวน 2,443 ราย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3
 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 79
ลําดับที่ 3 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,672,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพคนพิการ ที่ไดจดทะเบียนคน
พิการ ตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และไดลง
ทะเบียนยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับ
เทศบาล จํานวน 480 ราย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3
 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 79
ลําดับที่ 4 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส (HIV) ที่แพทยได
รับรอง และทําการวินิจฉัยแลว และมีความเป็นอยูยากจน หรือถูก
ทอดทิ้ง ขาดผูอุปการะดูแล และไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได จํานวน 30 รายๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3
 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565
 หนาที่ 79 ลําดับที่ 2 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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สํารองจาย จํานวน 152,790 บาท

- เพื่อไวจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม โดยไดรับอนุมัติ
จากผูบริหารทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2
 ขอ 19 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1796 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2535 (ตั้งจายจากเงินราย
ได)

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายเกี่ยวกับการจราจร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ เกี่ยวกับงานจราจร เชน คาแผง
กั้น คาปายสัญญาณไฟ คาทาสีตีเสน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 75
 ลําดับที่ 2 (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 127,770 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท
.ท.) ที่ ส.ท.ท.262/2555 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจายเกี่ยว
กับคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท) ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2555 โดยตั้งจายในอัตรารอยละ 1/6 ของราย
รับจริงในปที่ลวงมา (ไมรวมเงินกู,เงินจายขาดสะสมและเงินอุด
หนุนทุกประเภท ทั้งนี้ไมเกิน 750,000 บาท ในปงบประมาณ พ.ศ
. 2562 เทศบาลฯ มีรายรับจริงของปงบประมาณทั้ง
สิ้น 122,905,472.91 บาท หัก จายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจริงของ
ป จํานวน 46,397,455.00 บาท คงเหลือ รายรับที่จะไป
คํานวณ เป็นเงิน 76,508,017.91 บาท เมื่อคํานวณรอย
ละ 1/6 แลว เทศบาลจะตองจายเป็นคาบํารุง ส.ท.ท
. จํานวน 127,768.39 บาท ตั้งไว 127,770 บาท (ตั้งจายจากเงิน
รายได)
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลลํานารายณ จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลลํานารายณ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2557 และตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1514 
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 83
ลําดับที่ 14 (ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 1,300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น โดยคํานวณตั้งจายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ
. 2542) โดยใหตั้งจายในอัตรารอยละ 2 ของรายไดในปงบ
ประมาณรายจายประจําปนั้น ทั้งนี้ ไมรวมเงินกู เงินที่มีผูอุทิศ
ให เงินจายขาดสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภทและรายได
พันธบัตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลฯ ไดประมาณการ
รายไดงบประมาณทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 115,000,000
 บาท หัก รายไดจากเงินอุดหนุน จํานวน 50,000,000 บาท เหลือ
รายไดที่นําไปคํานวณตั้งจายจากเงินสมทบกองทุน (กบท
.) จํานวน 65,000,000 บาท คํานวณแลว เป็นเงินสมทบกอง
ทุน (กบท.) จํานวน 1,300,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลงวันที่ 20
 เมษายน 2563 (ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 16,750 บาท

- เพื่อจายเป็นคาครองชีพผูรับบํานาญของพนักงานเทศบาล (ตั้ง
จายจากเงินรายได)
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เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 1,374,350 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบําเหน็จรายเดือนของลูกจางประจํา จํานวน 2
 รายและบําเหน็จปกติลูกจางประจํา จํานวน 2 ราย  ดังนี้
1. ลูกจางประจํา ตําแหนง พนักงานธุรการ บําเหน็จราย
เดือน อัตราเดือนละ 13,460 บาท ตั้งจายครบ 12 เดือน เป็น
เงิน 161,520 บาท
2. ลูกจางประจํา ตําแหนง พนักงานขับรถขนขยะ บําเหน็จราย
เดือน อัตราเดือนละ 20,426 บาท ตั้งจายครบ 12 เดือน เป็น
เงิน 245,112 บาท
3. ลูกจางประจํา ตําแหนง พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา บําเหน็จ
ปกติ จํานวนเงิน 573,775 บาท
4. ลูกจางประจํา ตําแหนง พนักงานขับรถขนขยะ บําเหน็จ
ปกติ จํานวนเงิน 393,937 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 2263 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณรายการบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษราย
เดือน และบําเหน็จตกทอดลูกจางของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น (ตั้งจายจากเงินรายได)
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