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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลํานารายณ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลลํานารายณ จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลลํานารายณอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลลํา
นารายณ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว
นโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 288,523,611.31 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 286,463,761.49 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 67,607,640.41 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 25 โครงการ รวม 
4,030,473.66 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 50 โครงการ รวม 30,411,050.64 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 66,961,486.91 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 2,188,246.96 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 2,272,949.65 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 2,154,821.42 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 2,451,493.75 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 119,390.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 57,774,585.13 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 0.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 89,408.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 73,359,080.79 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 23,851,654.04 บาท

งบบุคลากร จํานวน 24,087,552.54 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 20,750,337.21 บาท

งบลงทุน จํานวน 622,337.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 4,047,200.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 89,408.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลลํานารายณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายรับจริง จํานวน 6,658,551.11 บาท

รายจายจริง จํานวน 2,152,705.22 บาท

กูเงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จํานวน 17,138,075.09 บาท

ยืมเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 22,209.21 บาท

ทรัพยรับจํานํา จํานวน 60,284,200.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลลํานารายณ
อําเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 2,188,246.96 2,207,000.00 3,345,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

2,272,949.65 1,861,000.00 1,808,500.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 2,154,821.42 1,055,000.00 1,065,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

2,451,493.75 2,000,000.00 2,200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 119,390.00 110,000.00 262,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 20,000.00 20,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 9,186,901.78 7,253,000.00 8,700,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 57,774,585.13 50,100,000.00 58,050,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

57,774,585.13 50,100,000.00 58,050,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 48,688,366.00 60,000,000.00 50,249,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

48,688,366.00 60,000,000.00 50,249,500.00

รวม 115,649,852.91 117,353,000.00 117,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลลํานารายณ
อําเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 23,851,654.04 30,114,450.00 30,341,420.00

งบบุคลากร 24,087,552.54 39,095,820.00 38,245,470.00

งบดําเนินงาน 20,750,337.21 29,832,000.00 31,562,910.00

งบลงทุน 622,337.00 5,873,880.00 12,146,400.00

งบเงินอุดหนุน 4,047,200.00 5,427,850.00 4,703,800.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 105,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 73,359,080.79 110,449,000.00 117,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลลํานารายณ

อําเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลลํานารายณ

อําเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 30,341,420 30,341,420
    งบกลาง 30,341,420 30,341,420

หน้า : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 8,487,960 595,380 4,365,240 196,920 13,645,500
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000 0 0 0 3,072,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,415,960 595,380 4,365,240 196,920 10,573,500

งบดําเนินงาน 4,918,000 190,000 1,270,000 5,000 6,383,000
    ค่าตอบแทน 322,000 50,000 260,000 5,000 637,000

    ค่าใช้สอย 2,876,000 75,000 640,000 0 3,591,000

    ค่าวัสดุ 820,000 65,000 340,000 0 1,225,000

    ค่าสาธารณูปโภค 900,000 0 30,000 0 930,000

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

รวม 13,505,960 785,380 5,635,240 201,920 20,128,500

หน้า : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
งานเทศกิจ

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 0 677,220 3,893,520 4,570,740
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 677,220 3,893,520 4,570,740

งบดําเนินงาน 630,000 10,000 1,622,000 2,262,000
    ค่าใช้สอย 180,000 0 1,100,000 1,280,000

    ค่าวัสดุ 400,000 0 200,000 600,000

    ค่าสาธารณูปโภค 50,000 0 0 50,000

    ค่าตอบแทน 0 10,000 322,000 332,000

รวม 630,000 687,220 5,515,520 6,832,740

หน้า : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 1,348,080 5,441,700 0 6,789,780
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,348,080 5,441,700 0 6,789,780

งบดําเนินงาน 687,000 6,817,910 130,000 7,634,910
    ค่าตอบแทน 27,000 19,600 0 46,600

    ค่าใช้สอย 450,000 3,635,410 130,000 4,215,410

    ค่าวัสดุ 210,000 2,862,900 0 3,072,900

    ค่าสาธารณูปโภค 0 300,000 0 300,000

งบลงทุน 0 300,000 0 300,000
    ค่าครุภัณฑ 0 300,000 0 300,000

งบเงินอุดหนุน 0 4,603,800 0 4,603,800
    เงินอุดหนุน 0 4,603,800 0 4,603,800

รวม 2,035,080 17,163,410 130,000 19,328,490

หน้า : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 1,287,420 247,260 1,358,100 2,892,780
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,287,420 247,260 1,358,100 2,892,780

งบดําเนินงาน 1,406,000 2,460,000 1,318,000 5,184,000
    ค่าตอบแทน 111,000 10,000 418,000 539,000

    ค่าใช้สอย 615,000 2,450,000 900,000 3,965,000

    ค่าวัสดุ 410,000 0 0 410,000

    ค่าสาธารณูปโภค 270,000 0 0 270,000

รวม 2,693,420 2,707,260 2,676,100 8,076,780

หน้า : 5/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 0 1,772,700 3,862,980 5,635,680
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,772,700 3,862,980 5,635,680

งบดําเนินงาน 392,000 922,000 3,825,000 5,139,000
    ค่าใช้สอย 90,000 330,000 2,335,000 2,755,000

    ค่าวัสดุ 192,000 420,000 1,130,000 1,742,000

    ค่าสาธารณูปโภค 110,000 12,000 0 122,000

    ค่าตอบแทน 0 160,000 360,000 520,000

รวม 392,000 2,694,700 7,687,980 10,774,680

หน้า : 6/10



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 580,200 580,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 580,200 580,200

งบดําเนินงาน 895,000 895,000
    ค่าตอบแทน 15,000 15,000

    ค่าใช้สอย 880,000 880,000

รวม 1,475,200 1,475,200

หน้า : 7/10



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบบุคลากร 355,320 0 355,320
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 355,320 0 355,320

งบดําเนินงาน 1,260,000 215,000 1,475,000
    ค่าตอบแทน 20,000 0 20,000

    ค่าใช้สอย 720,000 215,000 935,000

    ค่าวัสดุ 270,000 0 270,000

    ค่าสาธารณูปโภค 250,000 0 250,000

งบลงทุน 1,300,000 0 1,300,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,300,000 0 1,300,000

รวม 2,915,320 215,000 3,130,320

หน้า : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,155,030 2,620,440 3,775,470
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,155,030 2,620,440 3,775,470

งบดําเนินงาน 640,000 1,460,000 2,100,000
    ค่าตอบแทน 225,000 165,000 390,000

    ค่าใช้สอย 170,000 390,000 560,000

    ค่าวัสดุ 205,000 845,000 1,050,000

    ค่าสาธารณูปโภค 40,000 60,000 100,000

งบลงทุน 0 10,546,400 10,546,400
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 10,546,400 10,546,400

รวม 1,795,030 14,626,840 16,421,870

หน้า : 9/10



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบดําเนินงาน 490,000 490,000
    ค่าใช้สอย 370,000 370,000

    ค่าวัสดุ 70,000 70,000

    ค่าสาธารณูปโภค 50,000 50,000

รวม 490,000 490,000

หน้า : 10/10



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลลํานารายณ
อําเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 4,299,210.05 61,819.00 210,000.00 -22.38 % 163,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 462,061.07 34,598.93 27,000.00 -18.52 % 22,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 165,764.03 100,000.00 500.00 % 600,000.00
     ภาษีป้าย 1,819,049.20 1,862,665.00 1,800,000.00 38.89 % 2,500,000.00
     อากรการฆ่าสัตว 72,120.00 63,400.00 70,000.00 -14.29 % 60,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 6,652,440.32 2,188,246.96 2,207,000.00 3,345,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 12,008.60 12,406.30 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,191,140.00 1,149,910.00 1,000,000.00 20.00 % 1,200,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

35,650.00 28,550.00 40,000.00 -75.00 % 10,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 8,935.00 10,730.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 8,275.60 14,437.35 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 2,230.00 2,220.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 520.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 179,550.00 169,000.00 170,000.00 17.65 % 200,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 302,385.00 361,036.00 100,000.00 100.00 % 200,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 5,000.00 500.00 -100.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

151,120.00 148,580.00 100,000.00 -80.00 % 20,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

32,900.00 26,800.00 25,000.00 -80.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 408,140.00 315,300.00 350,000.00 -71.43 % 100,000.00
     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 18,000.00 9,000.00 12,000.00 -16.67 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,350.00 1,910.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 31,260.00 17,550.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว 37,395.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว 7,479.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,427,818.20 2,272,949.65 1,861,000.00 1,808,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าที่ดิน 55,876.00 0.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ค่าเช่าหรือบริการ 7,000.00 7,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ดอกเบี้ย 2,046,444.99 2,147,821.42 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00
     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,109,320.99 2,154,821.42 1,055,000.00 1,065,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000,000.00
     เงินสนับสนุนจากกิจการพาณิชยอื่น ๆ 2,150,378.01 2,147,173.75 2,000,000.00 -90.00 % 200,000.00
     รายไดจากประปา 301,302.00 304,320.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 2,451,680.01 2,451,493.75 2,000,000.00 2,200,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 76,500.00 0.00 5,000.00 100.00 % 10,000.00
     ค่าขายแบบพิมพและคํารอง 8,613.00 7,845.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 123,965.00 111,545.00 100,000.00 150.00 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 209,078.00 119,390.00 110,000.00 262,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิน 7,000.00 0.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 7,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 999,178.00 990,112.76 900,000.00 11.11 % 1,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 35,813,166.77 33,272,108.31 30,000,000.00 13.33 % 34,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 6,888,070.22 6,802,494.65 6,200,000.00 9.68 % 6,800,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 246,685.97 229,374.33 200,000.00 10.00 % 220,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 14,014,257.13 12,110,415.48 10,000,000.00 20.00 % 12,000,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 227,485.21 233,560.78 200,000.00 15.00 % 230,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 124,080.99 107,681.82 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

4,270,747.00 4,028,837.00 2,500,000.00 48.00 % 3,700,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 62,583,671.29 57,774,585.13 50,100,000.00 58,050,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 46,315,755.00 48,688,366.00 60,000,000.00 -16.25 % 50,249,500.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 46,315,755.00 48,688,366.00 60,000,000.00 50,249,500.00
รวมทุกหมวด 122,756,763.81 115,649,852.91 117,353,000.00 117,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลลํานารายณ

อําเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 117,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 3,345,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 163,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ารายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 22,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้เท่ากับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 600,000 บาท

โดยประมาณการรายรับมากกว่ารายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่า

ภาษีป้าย จํานวน 2,500,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

อากรการฆ่าสัตว จํานวน 60,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ารายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,808,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 10,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้เท่ากับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 1,200,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 10,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ารายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 10,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้เท่ากับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้เท่ากับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้เท่ากับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้เท่ากับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 200,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 200,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 20,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ารายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 5,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ารายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 100,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ารายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 10,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ารายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้เท่ากับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 30,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้เท่ากับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมกับปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,065,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 50,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้เท่ากับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 5,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้เท่ากับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ดอกเบี้ย จํานวน 1,000,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้เท่ากับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมกับปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้จากทรัพยสินอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 2,200,000 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล จํานวน 2,000,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา 
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เงินสนับสนุนจากกิจการพาณิชยอื่น ๆ จํานวน 200,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 262,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 10,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าขายแบบพิมพและคําร้อง จํานวน 2,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ารายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 250,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 20,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 20,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้เท่ากับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมกับปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 58,050,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 1,000,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 34,000,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 6,800,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 220,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 12,000,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 230,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้เท่ากับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 3,700,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 50,249,500 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 50,249,500 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา
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ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

                    756,000.00                       756,000.00                      756,000.00       100.00  %                      756,000.00

                    240,000.00                       240,000.00                      240,000.00       100.00  %                      240,000.00

                    240,000.00                       240,000.00                      240,000.00       100.00  %                      240,000.00

                    216,000.00                       216,000.00                      216,000.00       100.00  %                      216,000.00

                  1,618,258.07                     1,620,000.00                   1,620,000.00       100.00  %                    1,620,000.00

                3,070,258.07                   3,072,000.00                 3,072,000.00      100.00  %                  3,072,000.00

                  2,719,140.00                     2,982,134.00                   4,374,060.00        85.88  %                    3,756,480.00

                      70,980.00                         69,940.00                      151,200.00       115.87  %                      175,200.00

                    127,200.00                       127,200.00                      211,200.00       100.00  %                      211,200.00

                    227,280.00                       234,780.00                      246,240.00  0.00  %  0.00

                    931,128.00                       965,786.00                   1,358,400.00        88.42  %                    1,201,080.00

                      19,800.00                         14,190.00                       72,000.00       100.00  %                        72,000.00

                4,095,528.00                   4,394,030.00                 6,413,100.00       84.45  %                  5,415,960.00

                7,165,786.07                   7,466,030.00                 9,485,100.00       89.49  %                  8,487,960.00

 0.00                     1,744,400.00                      150,000.00       100.00 %                      150,000.00

                       4,062.50                          3,250.00                       20,000.00       100.00 %                        20,000.00

                    167,995.00  0.00                       30,000.00       100.00 %                        30,000.00

                      30,000.00                         30,000.00                      102,000.00       100.00 %                      102,000.00

                      68,550.00                         61,600.00                       93,400.00        21.41 %                        20,000.00

                  270,607.50                   1,839,250.00                    395,400.00       81.44 %                    322,000.00

คาตอบแทนพนักงานจาง

คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เงินประจําตําแหนง

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

คาจางลูกจางประจํา

จายจริง ประมาณการ

ยอดตาง (%)

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลลํานารายณ
อําเภอชัยบาดาล    จังหวัดลพบุรี

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวมคาตอบแทน

คาเชาบาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร



0.00  0.00 0.00 0.00  % 0.00

                      99,000.00                         99,000.00                      150,000.00        66.67 %                      100,000.00

                      57,600.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

                      99,510.00                         26,903.00                      100,000.00        70.00 %                        70,000.00

                    321,493.52                       237,600.00                      240,000.00       375.00 %                      900,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                        25,000.00

                      86,400.00                       143,380.00                      200,000.00       100.00 %                      200,000.00

0.00                         72,000.00                      100,000.00       100.00 %                      100,000.00

0.00 0.00                       35,000.00        28.57 %                        10,000.00

                    167,571.00                       483,360.00                      250,000.00        80.00 %                      200,000.00

                      95,000.00                       101,000.00                      101,000.00       100.00 %                      101,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                        20,000.00

                      12,081.00                          7,300.00                      100,000.00 %                        50,000.00

                    216,279.20                       291,401.28                       90,000.00        44.44 %                        40,000.00

                       5,800.00                          4,600.00                       10,000.00 100 %                        10,000.00

0.00 0.00                   1,500,000.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                        50,000.00

                    200,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00                       200,000.00                      200,000.00 100 %                      200,000.00

                      48,900.00 0.00                      150,000.00 66.666667 %                      100,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

                    105,747.00                       137,029.00                      450,000.00 55.555556 %                      250,000.00

                    263,082.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

                    247,640.00                       269,550.00                      350,000.00 71.428571 %                      250,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

                    100,836.56                       221,945.36                      200,000.00 100 %                      200,000.00

                2,126,940.28                   2,295,068.64                 4,226,000.00      (68.05) %                  2,876,000.00

คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธตางๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณา

คาพวงมาลัยชอดอกไมกระเชาดอกไมพวงมาลา

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

เทศบาล

คาจางเหมาบริการหนวยงานอื่นทําการวิจัย

คาเชาเครื่องถายเอกสาร

คาใชจายในการดําเนินคดีตางๆ

คาจางเหมาบริการการทําความสะอาดอาคารฯ

คาจางเหมาปรับปรุงซอมแซมระบบเสียงตามสาย

คาจางเหมาเครื่องถายเอกสาร

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

คาจัดทําวารสารเทศบาล และรายงานกิจการ

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

คาตกแตงอาคารสถานท่ีราชการและเอกชน

คาบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบ

คาเบี้ยประกันภัยรภยนต

งานรัฐพิธี วันสําคัญตางๆ

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช ประจําป

โครงการจัดงานวันเทศบาล

คาลงทะเบียนของเจาหนาที่ทองถิ่น

โครงการจัดงานแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช ประจําป

โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น

โครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ

โครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ

โครงการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลสมเดจ็

โครงการฝกอบรมคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ

โครงการใตรมพระบารมีบรมราชจักรีวงศ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวมคาใชสอย

คาวัสดุ



                    316,760.00                       267,530.00                      450,000.00 66.666667 %                      300,000.00

                      33,848.00                         55,593.00                       80,000.00 62.5 %                        50,000.00

                      49,930.00                       134,596.00                       50,000.00 100 %                        50,000.00

                      56,530.00                         85,400.10                       70,000.00        57.14 %                        40,000.00

                      16,973.00                          8,600.00                      100,000.00 70 %                        70,000.00

                    125,442.60                         81,197.41                      250,000.00 60 %                      150,000.00

0.00                          2,400.00                       50,000.00 60 %                        30,000.00

0.00                          8,700.00                       20,000.00 100 %                        20,000.00

                      97,470.00                         99,700.00                      150,000.00 66.666667 %                      100,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                        10,000.00

                  696,953.60                     743,716.51                 1,220,000.00 67.213115 %                    820,000.00

                    733,047.15                       671,794.77                      750,000.00 80 %                      600,000.00

                      45,019.41                         37,159.26                       50,000.00 100 %                        50,000.00

                      96,495.98                         82,613.73                      110,000.00 100 %                      110,000.00

                      28,128.00                         39,461.00                       50,000.00 40 %                        20,000.00

                    118,957.20                       118,957.20                      120,000.00        91.67 %                      110,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                        10,000.00

                1,021,647.74                     949,985.96                 1,080,000.00       83.33 %                    900,000.00

                4,116,149.12                   5,828,021.11                 6,921,400.00       71.05 %                  4,918,000.00

                      11,000.00                          3,900.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00                         14,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00                         85,000.00 0.00 0.00 % 0.00

เครื่องปรับอากาศ  (3 เครื่อง) 0.00                         95,600.00 0.00 0.00 % 0.00

พัดลม 2 ตัว 0.00                          4,000.00 0.00 0.00 % 0.00

พัดลมอุตสาหกรรม 0.00                          3,980.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00                         50,000.00 0.00 0.00 % 0.00

กลองวงจรปด 0.00                       527,400.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00                          9,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00                          6,300.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00                         54,700.00                       54,700.00 0.00 % 0.00

42200.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

                    53,200.00                     853,880.00                      54,700.00 0.00 % 0.00

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร กลองถายภาพ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุการเกษตร

วัสดุกอสราง

วัสดุยานพาหนะและขนสง

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

คาเชาพ้ืนที่เว็บไซดและคาธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวของ

วัสดุงานบานงานครวั

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุสํารวจ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

วัสดุสํานักงาน

คาบริการโทรศพัท

คาไฟฟา

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

รวมคาวัสดุ

คาสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร

เครื่องดดูฝุน

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาบริการไปรษณีย

ไมคประกาศ

รวมคาครุภัณฑ

รวมงบดําเนินงาน

รวมคาสาธารณูปโภค

งบลงทุน คาครุภัณฑ  ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานสาํหรับสป.



                    53,200.00                     853,880.00                      54,700.00 0.00 % 0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00 %  0.00

 0.00                         20,000.00                       20,000.00  0.00 %  0.00

                      20,000.00  0.00  0.00  0.00 %  0.00

 0.00                         30,000.00  0.00  0.00 %  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00 %                        30,000.00

                      25,000.00  0.00                       30,000.00  0.00 %  0.00

                    100,000.00  0.00                      100,000.00  0.00 %  0.00

 0.00                       100,000.00  0.00  0.00 %  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00 %                        20,000.00

 0.00                         50,000.00  0.00  0.00 %  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00 %                        50,000.00

                      50,000.00  0.00                       50,000.00  0.00 %  0.00

195,000.00 200,000.00 200,000.00 50.00 % 100,000.00

195,000.00 200,000.00 200,000.00 50.00 % 100,000.00

              11,530,135.19                 14,347,931.11                16,661,200.00 81.06 %                13,505,960.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                      392,700.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                      202,680.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                    595,380.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                    595,380.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                        10,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                        30,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                        10,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                      50,000.00

0.00 0.00 0.00  0.00 %

รวมเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยา

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

รวมงบบุคลากร

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวมงบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการฝกอบรมอาสาสมัครตํารวจบาน สถานี

อุดหนุนโครงการเยาวชนแกนนํา รวมปองกันยาเสพติด สถานี

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและปกปองสถาบันสาํคัญของ

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและปกปองสถาบันสาํคัญของ

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและปกปองสถาบันสาํคัญของ

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยา

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยา

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชสอย

รวมงานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

รวมคาตอบแทน

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

คาเชาบาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร



                      19,478.00 0.00                       15,000.00 100 %                        15,000.00

0.00 0.00 0.00  0.00 %

                      17,445.00                          2,800.00                      100,000.00 60 %                        60,000.00

                    36,923.00                         2,800.00                    115,000.00 65.217391 %                      75,000.00

                      14,650.00 14,400.00                       15,000.00 100 %                        15,000.00

                      36,850.00                         21,920.00                       50,000.00 100 %                        50,000.00

                    51,500.00                       36,320.00                      65,000.00 100 %                      65,000.00

                    88,423.00                       39,120.00                    180,000.00 105.55556 %                    190,000.00

                    88,423.00                       39,120.00                    180,000.00 436.32222 %                    785,380.00

                  1,136,380.00                     1,396,928.71                   2,579,400.00       103.81 %                    2,677,620.00

                       3,550.00                         38,992.50                       52,680.00        59.68 %                        31,440.00

                      18,000.00                         18,000.00                       60,000.00       100.00 %                        60,000.00

                    563,400.00                       599,040.00                      635,040.00        47.34 %                      300,600.00

                    792,427.00                       809,960.00                   1,186,320.00       102.05 %                    1,210,680.00

                      66,090.00                         54,280.00                      115,860.00        73.28 %                        84,900.00

                2,579,847.00                   2,917,201.21                 4,629,300.00       94.30 %                  4,365,240.00

                2,579,847.00                   2,917,201.21                 4,629,300.00       94.30 %                  4,365,240.00

                      55,350.00                         41,000.00                       60,000.00       116.67 %                        70,000.00

                    142,260.00                       255,060.00                      100,000.00       100.00 %                      100,000.00

                      55,000.00                         96,000.00                      108,000.00        64.81 %                        70,000.00

                      17,100.00                         16,650.00                       22,000.00        90.91 %                        20,000.00

                  269,710.00                     408,710.00                    290,000.00       89.66 %                    260,000.00

 0.00  0.00 0.00 0.00 % 0.00

 0.00  0.00                       10,000.00 100 %                        10,000.00

                    186,000.00                       180,770.00                      250,000.00 142 %                      355,000.00

 0.00  0.00 0.00 0.00 %                      105,000.00

                      91,755.00                       141,640.00                       70,000.00        42.86 %                        30,000.00

                      13,770.00  0.00                       20,000.00       100.00 %                        20,000.00

คาจางเหมาบริการตางๆ

เงินประจําตําแหนง

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

โครงการจัดทําแผนชุมชนและประชาคมเมือง

รวมคาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย

โครงการจัดทําประชาคม

คาโฆษณาและเผยแพร

คาจางเหมาบริการโครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี

งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมงบดําเนินงาน

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

วัสดุคอมพิวเตอร

รวมคาวัสดุ

คาจางลูกจางประจํา

คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน

คาใชจายในการประชาสัมพันธขอบคุณผูชําระภาษี

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย

เงินเดือนพนักงาน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน คาตอบแทน

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณา

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

รวมคาตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบาน

คาจางเหมาบริการในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี



 0.00  0.00 0.00 0.00 %                        20,000.00

                      50,870.00                         56,250.00                      100,000.00 100 %                      100,000.00

                  342,395.00                     378,660.00                    450,000.00      142.22 %                    640,000.00

                    153,847.00                       199,760.00                      150,000.00 66.666667 %                      100,000.00

 0.00  0.00                       10,000.00 100 %                        10,000.00

                       1,700.00                          1,800.00                       10,000.00 100 %                        10,000.00

 0.00                         11,600.00                       30,000.00        66.67 %                        20,000.00

                      30,624.40                         30,027.60                       50,000.00 100 %                        50,000.00

                    105,750.00                         99,650.00                      180,000.00 83.333333 %                      150,000.00

                  291,921.40                     342,837.60                    430,000.00       79.07 %                    340,000.00

 0.00  0.00  0.00  0.00 %                        30,000.00

 0.00  0.00  0.00  0.00 %                      30,000.00

                  904,026.40                   1,130,207.60                 1,170,000.00      108.55 %                  1,270,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

                      16,500.00 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                         88,500.00  0.00 0.00 %  0.00

                      88,500.00 0.00  0.00 0.00 %  0.00

                  105,000.00                       88,500.00  0.00 0.00 %  0.00

                  105,000.00                       88,500.00  0.00 0.00 %  0.00

                3,588,873.40                   4,135,908.81                 5,799,300.00       97.17 %                  5,635,240.00

งบลงทุน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

วัสดุงานบานงานครวั

วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุสํานักงาน

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

รวมคาใชสอย

คาวัสดุ

คาครุภัณฑ

รวมคาวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุคอมพิวเตอร

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงใชสําหรับกองคลัง

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานใชสําหรับกองคลัง

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานสาํหรับปฏิบัติงานของกองคลัง

ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑสํานักงานใชสาํหรับกองคลัง

ครุภัณฑคอมพิวเตอรใชสําหรับการปฏิบัติงานของกองคลัง

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรสําหรับปฏิบัติงานของกองคลัง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑคอมพิวเตอรใชสําหรับกองคลัง

ครุภัณฑสํารวจ

โครงการจัดซื้อเครื่องวัดระยะทางดวยเลเซอรสําหรับกองคลงั

รวมงานบริหารงานคลัง

รวมคาครุภัณฑ

รวมงบลงทุน

คาสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย

รวมคาสาธารณูปโภค

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร

คาลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น



 0.00  0.00  0.00 0.00 %                      196,920.00

 0.00  0.00  0.00 0.00 %                    196,920.00

 0.00  0.00  0.00 0.00 %                    196,920.00

 0.00  0.00  0.00 0.00 %                          5,000.00

 0.00  0.00  0.00 0.00 %                        5,000.00

 0.00  0.00  0.00 0.00 %                        5,000.00

 0.00  0.00  0.00 0.00 %                    201,920.00

              15,207,431.59                 18,522,959.92                22,640,500.00 0.00 %                20,128,500.00

                    729,850.00                       847,930.00                   1,850,220.00 0.00 %  0.00

                       8,875.00                         18,170.00                       32,220.00 0.00 %  0.00

                      18,000.00                         18,000.00                       18,000.00 0.00 %  0.00

                    260,280.00                       268,980.00  0.00 0.00 %  0.00

                  1,208,846.00                     1,162,674.54                   2,345,400.00 0.00 %  0.00

                    137,025.00                       114,109.82                      279,660.00 0.00 %  0.00

                2,362,876.00                   2,429,864.36                 4,525,500.00 0.00 %  0.00

                2,362,876.00                   2,429,864.36                 4,525,500.00 0.00 %  0.00

0.00                         29,100.00                      100,000.00 0.00 %  0.00

                      84,920.00                         64,100.00                      120,000.00 0.00 %  0.00

                      52,000.00                         72,000.00                       72,000.00 0.00 %  0.00

                      45,250.00                         37,200.00                       43,000.00 0.00 %  0.00

                  182,170.00                     202,400.00                    335,000.00 0.00 %  0.00

0.00  0.00  0.00 0.00 %  0.00

                    645,193.00                       668,509.44                      700,000.00 0.00 %  0.00

                      46,200.00                         48,000.00                       50,000.00 0.00 %  0.00

คาใชสอย

คาตอบแทน

รวมคาตอบแทน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

รวมคาตอบแทน

รวมงบดําเนินงาน

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป

เงินประจําตําแหนง

รวมงบบุคลากร

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

คาจางลูกจางประจํา

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมงบบุคลากร

คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง

คาเชาบาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาจางเหมาบริการในการอัดน้ํายาเคมีดับเพลิง

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการในการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสา

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น



คาเบี้ยประกันภัย 0.00  0.00  0.00 0.00 %                        30,000.00

0.00  0.00                       15,000.00 0.00 %  0.00

0.00                         86,643.00 0.00 %  0.00

                       5,315.00                          5,585.00                       50,000.00 0.00 %  0.00

0.00                       299,252.00                      200,000.00 0.00 %  0.00

                    138,940.00                       139,575.00                      150,000.00 0.00 %                      150,000.00

                  835,648.00                   1,247,564.44                 1,165,000.00 0.00 %                    180,000.00

                       2,910.00                          8,405.00                       15,000.00 100 %                        15,000.00

 0.00                          4,714.00                       10,000.00 100 %                        10,000.00

                      19,070.00                         56,448.00                       10,000.00 100 %                        10,000.00

                       5,940.00                          3,585.00                       10,000.00 100 %                        10,000.00

                      74,350.00                         94,090.00                      100,000.00 100 %                      100,000.00

                    181,942.00                       144,801.82                      200,000.00 100 %                      200,000.00

                                -    0.00                       10,000.00 100 %                        10,000.00

                                -    0.00                       15,000.00 100 %                        15,000.00

                    170,200.00                         68,600.00                      100,000.00 0 %  0.00

                       2,680.00                          9,780.00                       10,000.00 300 %                        30,000.00

                      96,000.00                         64,000.00                      100,000.00 0 %  0.00

                  553,092.00                     454,423.82                    580,000.00       68.97 %                    400,000.00

                      29,109.31                         36,786.11                       35,000.00       100.00 %                        35,000.00

                       8,285.03                          9,189.72                       15,000.00       100.00 %                        15,000.00

                       2,138.70                          1,452.18                         5,000.00 0.00 % 0.00

                    39,533.04                       47,428.01                      55,000.00       90.91 %                      50,000.00

                1,610,443.04                   1,951,816.27                 2,135,000.00      159.87 %                    630,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

                    214,000.00                         99,000.00                      100,000.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวมคาใชสอย

โครงการจัดการน้ําตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ํา

โครงการดําเนินการชวยเหลือประชาชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุการเกษตร

วัสดุกอสราง

วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

วัสดุงานบานงานครวั

รวมคาวัสดุ

คาสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุเครื่องดบัเพลิง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุเครื่องแตงกาย

รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน คาครุภัณฑ

คาบริการโทรศพัท

รวมคาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

ครุภัณฑเครื่องดบัเพลิง

ครุภัณฑกอสราง

ครุภัณฑสํารวจ

ครุภัณฑเครื่องดบัเพลิง

ครุภัณฑดับเพลิง

ครุภัณฑกอสราง



0.00                         60,000.00                       60,000.00 0.00 % 0.00

                     100,000.00 0.00 % 0.00

                  214,000.00                     159,000.00                    260,000.00 0.00 % 0.00

                  214,000.00                     159,000.00                    260,000.00 0.00 % 0.00

                4,187,319.04                   4,540,680.63                 6,920,500.00         9.10 %                    630,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                      653,220.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                        24,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                    677,220.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                    677,220.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                        10,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                      10,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                      10,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                    687,220.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                    1,253,940.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                        24,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                        18,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                    2,352,120.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                      245,460.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                  3,893,520.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                  3,893,520.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                      110,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                      120,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                        72,000.00

รวมงานเทศกิจ

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

งบดําเนินงาน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง

คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง

รวมงบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวมคาครุภัณฑ

รวมงบลงทุน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

รวมงบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาที่ดนิและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น

รวมคาตอบแทน

ครุภัณฑสํารวจ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

งานเทศกิจ



0.00 0.00 0.00 0.00 %                        20,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                    322,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                      500,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                        50,000.00

                       15,000.00

                         5,000.00

                       30,000.00

                     200,000.00

                       50,000.00

                      60,255.00                         68,279.00                      100,000.00 100 %                      100,000.00

                      66,895.00                         38,637.00                      100,000.00 50 %                        50,000.00

                    112,206.00                         86,049.00                      120,000.00 83.333333 %                      100,000.00

                      12,167.50                          9,595.00                       50,000.00 0 % 0.00

 0.00  0.00  0.00 0.00 %  0.00

                    12,167.50                         9,595.00                      50,000.00 0.00 %                  1,100,000.00

 0.00                         68,200.00                      100,000.00 100 %                      100,000.00

                     100,000.00

 0.00                       68,200.00                    100,000.00 200 %                    200,000.00

                    12,167.50                       77,795.00                    150,000.00   1,081.33 %                  1,622,000.00

                    12,167.50                       77,795.00                    150,000.00   3,677.01 %                  5,515,520.00

                4,199,486.54                   4,618,475.63                 7,070,500.00       96.64 %                  6,832,740.00

                    791,020.00                       788,741.58                   1,873,560.00        61.09 %                    1,144,500.00

                       3,550.00                         20,540.00                       11,280.00        19.68 %                          2,220.00

                      42,000.00                         31,500.00                       60,000.00       100.00 %                        60,000.00

                    202,560.00                       208,119.03                      334,440.00        35.09 %                      117,360.00

 0.00  0.00                       24,000.00       100.00 %                        24,000.00

                1,039,130.00                   1,048,900.61                 2,303,280.00       58.53 %                  1,348,080.00

                1,039,130.00                   1,048,900.61                 2,303,280.00       58.53 %                  1,348,080.00

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาฯ

โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําป

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

รวมคาตอบแทน

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการในการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสา

คาจางเหมาบริการในการอัดน้ํายาเคมีดับเพลิง

วัสดุเครื่องแตงกาย

รวมคาวัสดุ

รวมคาใชสอย

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง

โครงการรณรงคเฝาระวังปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวมงบดําเนินงาน

รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน

เงินเดือนพนักงาน

รวมงบบุคลากร

เงินประจําตําแหนง

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม

โครงการจัดการน้ําตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ํา

โครงการดําเนินการชวยเหลือประชาชน

โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําป

คาวัสดุ

วัสดุดับเพลิง



 0.00  0.00  0.00  0.00 %                        10,000.00

 0.00  0.00                       10,000.00 100 %                        10,000.00

 0.00  0.00                         2,000.00 100 %                          2,000.00

                       3,600.00                         11,950.00                         5,000.00 100 %                          5,000.00

                      3,600.00                       11,950.00                      17,000.00      158.82  %                      27,000.00

                    369,128.92                       267,060.48                      300,000.00       116.67 %                      350,000.00

                      43,640.00                         33,960.00                       30,000.00        50.00 %                        15,000.00

                       15,000.00

                      53,400.00                         47,600.00                      100,000.00        50.00 %                        50,000.00

                       7,970.00  0.00                       20,000.00       100.00 %                        20,000.00

                  474,138.92                     348,620.48                    450,000.00      100.00 %                    450,000.00

                    102,600.00                         36,361.00                       30,000.00       133.33 %                        40,000.00

 0.00  0.00                       10,000.00       100.00 %                        10,000.00

 0.00                         26,512.00                       50,000.00  0.00 %  0.00

 0.00  0.00                       10,000.00       100.00 %                        10,000.00

                      27,384.45                         15,611.30                       20,000.00       200.00 %                        40,000.00

                      13,000.00  0.00  0.00  0.00 %                        20,000.00

                      29,900.00                         38,725.00                       40,000.00       200.00 %                        80,000.00

 0.00  0.00                       10,000.00       100.00 %                        10,000.00

                  172,884.45                     117,209.30                    170,000.00      123.53 %                    210,000.00

                  650,623.37                     477,779.78                    637,000.00      107.85 %                    687,000.00

 0.00                         14,000.00  0.00  0.00 %  0.00

 0.00                       854,000.00  0.00  0.00 %  0.00

                       1,400.00                       199,500.00  0.00  0.00 %  0.00

                      1,400.00                   1,067,500.00  0.00  0.00 %  0.00

                      1,400.00                   1,067,500.00  0.00  0.00 %  0.00

                1,691,153.37                   2,594,180.39                 2,940,280.00  0.00 %                  2,035,080.00

คาจางเหมาบริการดานตางๆ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบาน

งบดําเนินงาน คาตอบแทน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชสอย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

รวมคาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวมคาใชสอย

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

โครงการชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในชวงปดภาค

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุงานบานงานครวั

วัสดุกอสราง

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน

วัสดุอื่น

รวมคาวัสดุ

ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รวมงบลงทุน

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวมคาครุภัณฑ



                  1,402,796.63                     1,183,920.00                   3,214,620.00       103.27 %                    3,319,620.00

                      31,500.00                       101,500.00                      168,000.00       100.00 %                      168,000.00

                  1,081,920.00                     1,098,717.13                   1,772,880.00       101.42 %                    1,798,080.00

                      84,000.00                         84,000.00                      156,000.00       100.00 %                      156,000.00

                2,600,216.63                   2,468,137.13                 5,311,500.00      102.45 %                  5,441,700.00

                2,600,216.63                   2,468,137.13                 5,311,500.00      102.45 %                  5,441,700.00

 0.00  0.00  0.00  0.00 %                        10,000.00

                       7,200.00                          9,000.00                         9,600.00       100.00 %                          9,600.00

                      7,200.00                         9,000.00                       9,600.00       204.17 %                      19,600.00

 0.00  0.00  0.00  0.00 %  0.00

                  1,050,303.50                       963,400.00                      840,000.00       107.14 %                      900,000.00

                      54,126.56                         58,131.76                       50,000.00 30 %                        15,000.00

 0.00  0.00  0.00  0.00 %                        15,000.00

 0.00  0.00                       20,000.00 50 %                        10,000.00

 0.00  0.00                       50,000.00 100 %                        50,000.00

                      30,824.00  0.00  0.00  0.00 %  0.00

 0.00  0.00                       20,000.00 100 %                        20,000.00

 0.00  0.00                       10,000.00 100 %                        10,000.00

                       7,375.00  0.00  0.00  0.00 %  0.00

 0.00  0.00                       20,000.00 50 %                        10,000.00

0.00 0.00                       20,000.00 100 %                        20,000.00

                  2,216,790.60                     2,067,405.00                   2,189,560.00 108.03129 %                    2,365,410.00

0.00                          2,275.00                       20,000.00 100 %                        20,000.00

                      20,980.00  0.00  0.00  0.00 %  0.00

                      38,200.00                         29,000.00                      200,000.00 100 %                      200,000.00

                3,418,599.66                   3,120,211.76                 3,439,560.00       105.69 %                  3,635,410.00

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินวิทยฐานะ

คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

รวมคาตอบแทน

คาใชสอย

คาตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตางๆ

โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

โครงการวันแม โรงเรียนอนุบาลเทศบาล และศูนยพัฒนาเด็ก

โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ

โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการ

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม

โครงการใตรมพระบารมีบรมราชจักรีวงศ โรงเรียนอนุบาล

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวมคาใชสอย

โครงการไหวครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลลํานารายณ 

โครงการไหวครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลลํานารายณ 

โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศกึษาและ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศกึษา



                      19,879.00                         16,270.00                       40,000.00 125 %                        50,000.00

                      19,952.00  0.00                       20,000.00 100 %                        20,000.00

                    170,382.00                         98,858.00                      150,000.00        53.33 %                        80,000.00

                  2,653,853.02                     2,435,337.34                   2,711,440.00        92.31 %                    2,502,900.00

                      29,893.00                         29,055.00                       30,000.00 100 %                        30,000.00

                      38,734.00  0.00                       30,000.00 100 %                        30,000.00

 0.00  0.00                       30,000.00 100 %                        30,000.00

 0.00  0.00  0.00  0.00 %                        20,000.00

                      35,770.00                         29,815.00                       40,000.00 100 %                        40,000.00

 0.00  0.00  0.00  0.00 %                        50,000.00

 0.00  0.00  0.00  0.00 %                        10,000.00

                2,968,463.02                   2,609,335.34                 3,051,440.00        93.82 %                  2,862,900.00

                    391,963.26                       260,273.38                      480,000.00        41.67 %                      200,000.00

                      54,804.98                         62,107.25                       50,000.00       100.00 %                        50,000.00

 0.00                          7,575.60  0.00  0.00 %  0.00

                      12,733.00                         45,838.80                       40,000.00       125.00 %                        50,000.00

                  459,501.24                     375,795.03                    570,000.00        52.63 %                    300,000.00

                6,853,763.92                   6,114,342.13                 7,070,600.00        96.43 %                  6,817,910.00

0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

                      49,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                      300,000.00

0.00                         36,000.00 0.00 0.00 % 0.00

                      58,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

                    418,300.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

วัสดุการศึกษา

วัสดุอื่น

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

วัสดุการเกษตร

คาอาหารเสริม (นม)

วัสดุกอสราง

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

วัสดุงานบานงานครวั

คาบริการโทรศพัท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

คาไฟฟา

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

รวมคาวัสดุ

คาสาธารณูปโภค

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานสาํหรับปฏิบัติงานของโรงเรียน

ครุภัณฑการศกึษา

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมคาสาธารณูปโภค

รวมงบดําเนินงาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุสําหรับปฏิบัติงานของ

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรสําหรับปฏิบัติงานของ

โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเลนพรอมติดตั้ง สําหรับ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑสํานักงานใชสาํหรับศูนยพัฒนาเด็กเลก็เทิดไทองคราชัน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุคอมพิวเตอร



                      61,600.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

                  586,900.00                       36,000.00 0.00 0.00 %                    300,000.00

                  588,300.00                   1,103,500.00 0.00 0.00 %                    300,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

                    321,600.00                       115,200.00                      347,850.00        66.58 %                      231,600.00

                    132,000.00                         92,000.00                      140,000.00        93.00 %                      130,200.00

                  4,576,000.00                     3,320,000.00                   4,400,000.00        96.41 %                    4,242,000.00

                5,029,600.00                   3,527,200.00                 4,887,850.00       94.19 %                  4,603,800.00

                5,029,600.00                   3,527,200.00                 4,887,850.00       94.19 %                  4,603,800.00

              15,070,480.55                 12,145,679.26                17,269,950.00       99.38 %                17,163,410.00

                      15,393.00 0.00                       20,000.00 100 %                        20,000.00

0.00 0.00                       10,000.00 100 %                        10,000.00

                      30,923.00                         33,550.00                      100,000.00 100 %                      100,000.00

                    46,316.00                       33,550.00                    130,000.00 100 %                    130,000.00

                    46,316.00                       33,550.00                    130,000.00 100 %                    130,000.00

                    46,316.00                       33,550.00                    130,000.00 100 %                    130,000.00

              16,807,949.92                 14,773,409.65                20,340,230.00       95.03 %                19,328,490.00

                  1,385,658.70                     1,456,260.00                   2,283,240.00        54.55 %                    1,245,420.00

                      42,000.00                         42,000.00                       60,000.00        70.00 %                        42,000.00

                  1,037,400.00                     1,069,980.00                      797,640.00 0.00 % 0.00

                  2,200,071.84                     1,877,340.39                   3,880,440.00 0.00 % 0.00

                    265,433.87                       219,660.00                      462,480.00 0.00 % 0.00

                      18,000.00                         18,000.00                       18,000.00 0.00 % 0.00

                4,948,564.41                   4,683,240.39                 7,501,800.00       17.16 %                  1,287,420.00

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย

งานศึกษาไมกําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

รวมงบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรสําหรับปฏิบัติงานของโรงเรียน

รวมคาครุภัณฑ

รวมงบดําเนินงาน

รวมงานศึกษาไมกําหนดระดับ

โครงการสงเสริมศกัยภาพและเพ่ิมพูนทักษะเด็กและเยาวชน 

รวมคาใชสอย

โครงการศิลปนสอนศลิปะ

โครงการสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรู

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

รวมแผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินอื่นๆ

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินประจําตําแหนง

คาจางลูกจางประจํา

คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง

เงินอุดหนุนศนูยอบรมเดก็กอนเกณฑมัสยิดดารุสอิสลาม

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดศริิบรรพต

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลลํานารายณ

รวมเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา



                4,948,564.41                   4,683,240.39                 7,501,800.00       17.16 %                  1,287,420.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                        10,000.00

                    495,590.00                       482,740.00                      400,000.00 5 %                        20,000.00

                      42,000.00                         48,000.00                       48,000.00 100 %                        48,000.00

                      37,046.75                         36,390.00                       35,000.00        94.29 %                        33,000.00

                  574,636.75                     567,130.00                    483,000.00       22.98 %                    111,000.00

                  1,101,259.50                     1,112,799.97                   1,000,000.00 20 %                      200,000.00

คาเบี้ยประกันภัย 0.00 0.00 0.00 0.00 %                          5,000.00

                      11,960.00                         12,230.00                       20,000.00 0.00 %                        20,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00                        40,000.00

                    300,000.00                       470,900.00                      300,000.00 0.00 %  0.00

                    103,224.00                         73,076.00                      100,000.00 0.00 %  0.00

                    144,400.00                         40,750.00                      150,000.00 0.00 %  0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                        50,000.00

                    165,600.00 0.00                      150,000.00 66.666667 %                      100,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                      100,000.00

                      71,290.00                         60,595.00                      100,000.00 100 %                      100,000.00

                1,897,733.50                   1,770,350.97                 1,820,000.00       33.79 %                    615,000.00

                      29,031.00                          6,050.00                       30,000.00 100 %                        30,000.00

 0.00  0.00                       10,000.00 100 %                        10,000.00

                       5,570.00  0.00                       20,000.00 100 %                        20,000.00

 0.00  0.00                       20,000.00 50 %                        10,000.00

                      16,000.00                          3,300.00                      100,000.00 50 %                        50,000.00

                      81,578.40                         88,060.00                      120,000.00 125 %                      150,000.00

 0.00  0.00                       50,000.00 0.00 %  0.00

 0.00  0.00  0.00 0.00 %                        10,000.00

                      77,000.00  0.00                      100,000.00 120 %                      120,000.00

 0.00  0.00                       20,000.00 50 %                        10,000.00

วัสดุเครื่องแตงกาย

โครงการสงเสริมสขุภาพผูสูงอายุ

วัสดุสํานักงาน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

รวมคาใชสอย

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

รวมคาตอบแทน

คาใชสอย

คาเชาบาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

โครงการฝกอบรมผูประกอบการรานอาหารและแผงลอย

โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย รวมพลคนรักสุขภาพ

โครงการจัดมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอรอยไรแอลกอฮอล

โครงการจัดระเบียบหาบเรแผงลอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

คาวัสดุ

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุงานบานงานครวั

วัสดุกอสราง

วัสดุอื่น

คาลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น



                  209,179.40                       97,410.00                    470,000.00       87.23 %                    410,000.00

                    338,134.22                       281,439.20                      250,000.00       100.00 %                      250,000.00

                      13,652.80                          8,478.45                       20,000.00       100.00 %                        20,000.00

                  351,787.02                     289,917.65                    270,000.00      100.00 %                    270,000.00

                3,033,336.67                   2,724,808.62                 3,043,000.00       46.20 %                  1,406,000.00

0.00                         16,500.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00                       228,200.00 0.00 0.00 % 0.00

                          700.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

                        700.00                     244,700.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00                     1,000,000.00 0.00 0.00 % 0.00

 0.00                   1,000,000.00  0.00 0.00 % 0.00

                        700.00                   1,244,700.00  0.00 0.00 % 0.00

                7,982,601.08                   8,652,749.01                10,544,800.00       25.54 %                  2,693,420.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                      247,260.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                    247,260.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                    247,260.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                        10,000.00

                    349,440.00                       347,520.00                      400,000.00 0 % 0.00

                  349,440.00                     347,520.00                    400,000.00 2.5 %                      10,000.00

                                -                         116,400.00                      130,000.00 100 %                      130,000.00

                                -    0.00  0.00  0.00 %  0.00โครงการปองกันโรคติดตอจากพิษสุนัขบา

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ครุภัณฑวิทยาศาตรหรือการแพทย

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวมงบลงทุน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

ครุภัณฑสํานักงาน

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

รวมคาสาธารณูปโภค

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา

รวมคาวัสดุ

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรสําหรับปฏิบัติงานของกอง

รวมคาครุภัณฑ

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

รวมงบบุคลากร

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย

โครงการความรวมมือการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา 

รวมคาตอบแทน

คาใชสอย

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

คาที่ดนิและสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหเอกชน นิติบุคคล

รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร



                    125,400.00  0.00  0.00  0.00 %  0.00

                                -    0.00                       50,000.00  0.00 %  0.00

                                -    0.00                      200,000.00 60 %                      120,000.00

                    118,685.00                         81,341.00                      100,000.00 2200 %                    2,200,000.00

                  244,085.00                     197,741.00                    480,000.00       510.42 %                  2,450,000.00

                  593,525.00                     545,261.00                    880,000.00       279.55 %                  2,460,000.00

0.00                     2,500,000.00 0.00  0.00 % 0.00

 0.00                   2,500,000.00  0.00  0.00 %  0.00

 0.00 2,500,000.00                  0.00  0.00 %  0.00

                    340,000.00                       320,000.00                      340,000.00  0.00 % 0.00

                  340,000.00                     320,000.00                    340,000.00  0.00 %  0.00

                  340,000.00                     320,000.00                    340,000.00  0.00  %  0.00

                  933,525.00                   3,365,261.00                 1,220,000.00      221.91  %                  2,707,260.00

 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 %

                         8,000.00

                   418,000.00

                       20,000.00

งบดําเนินงาน

โครงการปองกันและควบคุมพิษสุนัขบา

โครงการตามนโยบายจังหวัด (โครงการตามพระราชดําริดาน

รวมเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเฝาระวันปองกันฯ(โควิด-19)

คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

งานศูนยบริการสาธารณสุข

งบบุคลากร

รวมงบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น                      897,960.00

                     380,640.00

                       61,500.00

                       18,000.00

                 1,358,100.00

เงินอื่น ๆ

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

โครงการพัฒนาบริการศนูยแพทยชุมชน

                 1,358,100.00

รวมงบดําเนินงาน

โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก (โรคติดตอตาม

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวมคาใชสอย

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบเงินอุดหนุน

คาเบี้ยประกันภัย

รวมคาตอบแทน

คาครุภัณฑ

รถขยะ 2 คัน

รวมงบลงทุน

                     400,000.00

                       10,000.00

รวมคาครุภัณฑ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร



คาจางเหมาบริการตางๆ                      800,000.00

 0.00 %

 0.00 %

 0.00 %

 0.00 %

 0.00 %

                8,916,126.08                 12,018,010.01                11,764,800.00       68.65 %                  8,076,780.00

0.00 0.00                      100,000.00  0.00 % 0.00

0.00 0.00                         5,000.00  0.00 % 0.00

0.00 0.00                    105,000.00  0.00 % 0.00

0.00 0.00                    105,000.00  0.00 % 0.00

0.00 0.00                    105,000.00  0.00 % 0.00

0.00 0.00                    105,000.00  0.00 % 0.00

                    953,670.00                     1,231,188.71                   2,373,960.00             -   % 0.00

                       5,325.00                         38,232.50                       49,620.00  0.00 % 0.00

                      18,000.00                         18,000.00                       60,000.00  0.00 % 0.00

                  1,777,030.00                     1,643,457.63                   2,584,680.00  0.00 % 0.00

                    176,400.00                       143,300.00                      271,080.00  0.00 % 0.00

                2,930,425.00                   3,074,178.84                 5,339,340.00 0.00 % 0.00

                2,930,425.00                   3,074,178.84                 5,339,340.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00                         5,000.00  0.00 % 0.00

                    174,080.00                         87,740.00                      150,000.00  0.00 % 0.00

0.00                         60,000.00                       60,000.00  0.00 % 0.00

                   900,000.00

                 1,318,000.00

                 2,676,100.00

                       80,000.00

รวมงานศูนยบริการสาธารณสุข

รวมคาใชสอย

รวมงบดําเนินงาน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

รวมแผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห

รวมรายจายอื่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

โครงการพัฒนาบริการศนูยแพทยชุมชน

รวมงบรายจายอื่น

รายจายสงเคราะหดานอื่นๆ (กองการศกึษา , กองสาธารณสุข

รายจายสงเคราะหเด็กภายในครอบครัวในการดําเนินชีวิต 

รายจายอื่น

รายจายอื่น

งบรายจายอื่น

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินประจําตําแหนง

คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน



                      14,000.00                         14,400.00                       50,000.00  0.00 % 0.00

                  188,080.00                     162,140.00                    265,000.00  0.00 % 0.00

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต 0.00 0.00 0.00 0.00 %                        10,000.00

                      49,300.00                         16,530.00                       40,000.00 0.00 %                        10,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                        10,000.00

 0.00  0.00                       10,000.00 0.00 %  0.00

                      15,010.00                         10,730.00                      100,000.00 60 %                        60,000.00

                    64,310.00                       27,260.00                    150,000.00 60 %                      90,000.00

                      15,851.00                         10,360.00                       25,000.00 100 %                        25,000.00

 0.00  0.00                         6,000.00        83.33 %                          5,000.00

                      36,280.00                          5,600.00                       30,000.00       166.67 %                        50,000.00

                      45,795.80                         30,810.60                       50,000.00 100 %                        50,000.00

 0.00  0.00  0.00 0.00 %                          2,000.00

 0.00  0.00                       30,000.00 0.00 %  0.00

                      38,830.00                         26,700.00                       50,000.00 100 %                        50,000.00

 0.00  0.00  0.00 0.00 %                        10,000.00

                  136,756.80                       73,470.60                    191,000.00      100.52 %                    192,000.00

                      26,595.01                         33,176.31                       30,000.00       233.33 %                        70,000.00

                       8,821.19                         10,702.85                       12,000.00       333.33 %                        40,000.00

                    35,416.20                       43,879.16                      42,000.00       261.90 %                    110,000.00

                  424,563.00                     306,749.76                    648,000.00       60.49 %                    392,000.00

งบลงทุน  ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน 0.00                       107,500.00 22,500.00                       0.00 % 0.00

ครุภัณฑกอสราง 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 0.00                       278,500.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00                     386,000.00                      22,500.00 0.00 % 0.00

0.00                     386,000.00                      22,500.00 0.00 % 0.00

                3,354,988.00                   3,766,928.60                 6,009,840.00       60.49 %                    392,000.00

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอก

โครงการปรับปรุงผงัเมืองรวมชุมชนลํานารายณ

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

รวมคาตอบแทน

วัสดุงานบานงานครวั

วัสดุยานพาหนะและขนสง

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวมคาใชสอย

งานไฟฟาถนน

รวมงบลงทุน

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา

รวมคาสาธารณูปโภค

รวมคาครุภัณฑ

รวมงบดําเนินงาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุเครื่องแตงกาย

วัสดุคอมพิวเตอร

รวมคาวัสดุ

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุอื่น



0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

                       4,949.00                         25,523.50                       50,000.00 0.00 % 0.00

                      13,900.00  0.00  0.00 0.00 % 0.00

0.00                         84,520.00                       50,000.00 0.00 % 0.00

                    100,148.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

                  118,997.00                     110,043.50                    100,000.00 0.00 % 0.00

                       6,498.00                         16,302.00                       25,000.00 0.00 % 0.00

                    576,530.00                       348,649.00                      300,000.00 0.00 % 0.00

                    107,373.00                       135,600.00                      150,000.00 0.00 % 0.00

                       5,600.00                          2,500.00                       50,000.00 0.00 % 0.00

                      46,581.50                         54,644.00                      100,000.00 0.00 % 0.00

                  742,582.50                     557,695.00                    625,000.00 0.00 % 0.00

                       5,114.50                          1,176.48                       20,000.00 0.00 % 0.00

                      5,114.50                         1,176.48                      20,000.00 0.00 % 0.00

                  866,694.00                     668,914.98                    745,000.00 0.00 % 0.00

0.00                         41,500.00 0.00

0.00                         12,000.00 0.00

0.00                         43,000.00 0.00

0.00                         30,000.00 0.00

รวมคาครุภัณฑ 0.00                     126,500.00 0.00

                    668,900.00 0.00 0.00

                    111,000.00 0.00 0.00

                    683,000.00 0.00 0.00

                  1,041,000.00 0.00 0.00

                  1,012,000.00 0.00 0.00

งบดําเนินงาน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

คาจางเหมาบริการตางๆ

คาธรรมเนียมและคาควบคุมงานตามสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

วัสดุกอสราง

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวมคาใชสอย

คาไฟฟา

รวมคาสาธารณูปโภค

รวมคาวัสดุ

คาสาธารณูปโภค

วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาที่ดินและส่ิงกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน

ครุภัณฑกอสราง

ครุภัณฑกอสราง

ครุภัณฑกอสราง

ครุภัณฑกอสราง

คาครุภัณฑ

โครงการกอสรางถนน คสล.และวางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก 

โครงการกอสรางถนนหินคลกุ แยกซอยทามะนาว 7/1 (ซอยตัน) หมู

โครงการกอสรางถนนแอสฟลตคอนกรีต ซอยทามะนาว 7/2 (ซอย

โครงการกอสรางถนนแอสฟลตคอนกรีต ซอยทามะนาว 7/2 (ศาลา

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก คสล.ทั้ง 2 ขาง



                  5,739,800.00 0.00 0.00

0.00                       300,900.00 0.00 %

0.00                       165,900.00 0.00 %

0.00  0.00 0.00 %

0.00                       280,200.00 0.00 %

0.00                       239,300.00 0.00 %

0.00                     1,917,400.00 0.00 %

0.00                       244,500.00 0.00 %

0.00                       624,500.00 0.00 %

0.00                       113,500.00 0.00 %

0.00                         52,200.00 0.00 %

0.00                       318,000.00 0.00 %

0.00                       195,100.00 0.00 %

0.00                       279,000.00 0.00 %

0.00                       460,000.00 0.00 %

0.00                         97,700.00 0.00 %

0.00                       324,000.00 0.00 %

0.00                       479,000.00 0.00 %

0.00                       215,200.00 0.00 %

0.00                     1,030,533.00 0.00 %

0.00                       320,000.00 0.00 %

0.00                     1,270,000.00 0.00 %

0.00                     1,057,000.00 0.00 %

0.00                     1,253,000.00 0.00 %

0.00                       100,000.00 0.00

0.00 0.00                      102,400.00

0.00 0.00                      524,900.00

0.00 0.00                      148,400.00

0.00 0.00                      363,000.00

0.00 0.00                      251,300.00

0.00 0.00                      445,000.00

0.00 0.00                      450,000.00

0.00 0.00                   2,189,000.00

โครงการกอสรางถนน คสล. รางวี คสล. และวางทอระบายน้ํา

โครงการกอสรางถนน คสล. รางวี คสล. และวางทอระบายน้ํา

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยคชเสนีย 6 เลียบทางรถไฟ

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยทามะนาว 16 หมูท่ี 6 ตําบล

โครงการกอสรางถนน  คสล. ซอยสระบุร-ีหลมสกั1ขวา 2/1(

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยขางรานเจเยาวไกสด หมูท่ี 1

โครงการกอสรางถนนคสล. ซอยสระบุร-ีหลมสกั 6/2 (ซอย

โครงการกอสรางถนนคสล.ตอจากโครงการเดิม ซอยสระบุร-ี

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยสุระนารายณ

โครงการกอสรางถนน คสล. รางวี คสล. และ

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยทามะนาว 13 (หนาโรงแรม

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก คสล. 

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทคอนกรีตเปนถนน คสล. และ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

โครงการกอสรางถนนหินคลกุและวางทอ

โครงการกอสรางถนนวางทอระบายน้ํา คสล.

โครงการปรับปรุงไฟฟาสาธารณะในเขต

โครงการกอสรางถนนหินคลกุซอยสระบุรี-หลมสกั 1 ขวา 2/4 

โครงการกอสรางถนนหินคลกุซอยสระบุรี-หลมสกั 9/4 (ซอย

โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดชนิด

โครงการกอสรางถนน คสล. โดยเสริมผิวแอส

โครงกาสวนสุขภาพบริเวณ หลัง

โครงการปรับปรุงถนนสุระนารายณ ระหวาง กม.243+800 ถึง กม.

โครงการปรับปรุงทางเทาเปนถนน คสล. (หลังปายไฟวิ่ง) หมูท่ี

โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยเสริมผิวแอสฟสคอนกรีต ซอย

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลตคอนกรีตเปนถนน คสล. (ซอย

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยทามะนาว 7/1 (ชวงโคงซอย

โครงการกอสรางถนนหินคลกุ ซอยสระบุร-ีหลมสกั 11/1 

โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยเสริมผิวแอสฟลทคอนกรีต 

โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยเสริมผิวแอสฟลทคอนกรีต 

โครงการปรับปรุงขยายถนนคสล. ทั้ง 2 ขาง ซอยสระบุร-ีหลม

โครงการกอสรางถนนหินคลกุซอยสระบุรี-หลมสกั 6/10 (ซอย

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน ศาลาหนาอางเก็บนํ้านิคมหมูที่

โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟลทคอนกรีต 



0.00                         74,037.00                      400,000.00 %

0.00 0.00                         5,000.00 %

                    412,030.00                       500,000.00                      152,000.00 %

                9,667,730.00                 11,910,970.00                 5,031,000.00

                9,667,730.00                 12,037,470.00                 5,031,000.00

              10,534,424.00                 12,706,384.98                 5,776,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                    1,623,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                      149,700.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                  1,772,700.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                        10,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                      150,000.00

รวมคาตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 %                    160,000.00

 0.00                       162,413.78                      200,000.00 100 %                      200,000.00

คาประกันภัยรถยนต 0.00 0.00 0.00 0.00 %                        10,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                        10,000.00

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0.00 0.00 0.00 0.00 %                        10,000.00

 0.00  0.00  0.00 0.00 % 0.00

                    104,040.00                         18,880.00                      100,000.00 100 %                      100,000.00

                  104,040.00                     181,293.78                    300,000.00 110 %                    330,000.00

                       5,900.00  0.00                       10,000.00 100 %                        10,000.00

 0.00  0.00                       10,000.00 100 %                        10,000.00

 0.00  0.00  0.00 0.00 %                        10,000.00

                      12,600.00                          3,300.00                       50,000.00 100 %                        50,000.00

                    293,968.25                       185,653.55                      250,000.00 100 %                      250,000.00

คาใชสอย

รวมงานไฟฟาถนน

งานสวนสาธารณะ

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง

รวมงบลงทุน

คาชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดคา (k)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

โครงการปลูกตนไมหนึ่งคนหนึ่งตนหนึ่งฝน

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตางๆ

คาวัสดุ

วัสดุงานบานงานครวั

งบดําเนินงาน

รวมคาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือ

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือ

(1) คาบํารุงรักษาและซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง

งบบุคลากร

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

คาตอบแท

คาตอบแทนพนักงานจาง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

วัสดุกอสราง

วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

เงินเดือน (ฝายประจํา)

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก



                      47,040.00                         64,040.00                       60,000.00        83.33 %                        50,000.00

 0.00  0.00  0.00 0.00 %                        10,000.00

 0.00  0.00  0.00 0.00 %                        10,000.00

 0.00  0.00  0.00 0.00 %                        10,000.00

 0.00  0.00  0.00 0.00 %                        10,000.00

                  359,508.25                     252,993.55                    380,000.00      110.53 %                    420,000.00

                       6,551.72                          7,033.34                       12,000.00 100 %                        12,000.00

                      6,551.72                         7,033.34                      12,000.00 100 %                      12,000.00

470,099.97 441,320.67 692,000.00      133.24 % 922,000.00

 0.00                         57,000.00                       95,000.00 0.00 %  0.00

                    391,000.00  0.00  0.00 0.00 %  0.00

                  391,000.00                       57,000.00                      95,000.00 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 0.00 %  0.00

 0.00  0.00  0.00 0.00 %  0.00

                  391,000.00                       57,000.00                      95,000.00 0.00 %  0.00

                  861,099.97                     498,320.67                    787,000.00 0.00 %                  2,694,700.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                    3,474,420.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                      388,560.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                  3,862,980.00

ครุภัณฑเครื่องเจียหรือตัดแบบมือถือ

รวมคาครุภัณฑ

ครุภัณฑกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน

รวมงบลงทุน

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

วัสดุการเกษตร

วัสดุเครื่องแตงกาย

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

รวมคาสาธารณูปโภค

วัสดุสํารวจ

วัสดุจราจร

คาที่ดินและส่ิงกอสราง

รวมคาวัสดุ

คาสาธารณูปโภค

วัสดุอื่น

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑกอสราง

รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอสราง

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง

รวมงานสวนสาธารณะ

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

คาตอบแท



0.00 0.00 0.00 0.00 %                        10,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                      350,000.00

รวมคาตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 %                    360,000.00

                  1,216,760.00                     1,212,311.84                   1,000,000.00 180 %                    1,800,000.00

คาเบี้ยประกันภัย 0.00 0.00 0.00 0.00 %                        30,000.00

                      32,780.00                         12,000.00                      100,000.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                      100,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                        80,000.00

โครงการวันสิ่งแวดลอม 0.00 0.00 0.00 0.00 %                        75,000.00

                    198,410.00                       286,860.00                      200,000.00      125.00 %                      250,000.00

                1,447,950.00                   1,511,171.84                 1,300,000.00      179.62 %                  2,335,000.00

                    240,190.00                       140,750.00                      200,000.00 %                      120,000.00

 0.00  0.00                       30,000.00 %                        20,000.00

                      92,600.00                          6,600.00                      100,000.00 %                      100,000.00

                    730,239.00                       548,039.00                      600,000.00 %                      750,000.00

 0.00  0.00                       15,000.00 %                        20,000.00

                      87,840.00                         51,755.00                      100,000.00 %                      100,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                        20,000.00

                1,150,869.00                     747,144.00                 1,045,000.00      108.13 %                  1,130,000.00

                2,598,819.00                   2,258,315.84                 2,345,000.00      163.11 %                  3,825,000.00

 0.00                     4,800,000.00  0.00 0.00 %  0.00

 0.00                         50,000.00  0.00 0.00 %  0.00

รวมคาคุภัณฑ  0.00                   4,850,000.00  0.00 0.00 %  0.00

                2,598,819.00                   7,108,315.84                 2,345,000.00 0.00 %                  7,687,980.00

              17,349,330.97                 24,079,950.09                14,917,840.00 0.00 %                10,774,680.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                      355,320.00

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาจางเหมาบริการตางๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

วัสดุการเกษตร

วัสดุเครื่องแตงกาย

วัสดุยานพาหนะและขนสง

ครุภัณฑกอสราง

คาวัสดุ

รวมคาวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน

วัสดุงานบานงานครวั

วัสดุกอสราง

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

รวมคาใชสอย

โครงการรณรงคลดปริมาณขยะในชุมชน

โครงการจัดระเบียบหาบเรแผงลอย

โครงการลดปริมาณขยะในชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

วัสดุอื่น

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ



0.00 0.00 0.00 0.00 %                      224,880.00

                   580,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                        10,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                          5,000.00

รวมคาตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 %                      15,000.00

0.00 0.00                       50,000.00       100.00 %                        50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                      200,000.00

                      37,104.00 0.00                       80,000.00       100.00 %                        80,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                      150,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                      100,000.00

 0.00 0.00                       10,000.00 0.00 %  0.00

 0.00                         72,721.20                      150,000.00 0.00 %  0.00

                    106,383.00  0.00  0.00 0.00 %  0.00

                    102,494.00                         24,567.00                      300,000.00       100.00 %                      300,000.00

 0.00  0.00                      100,000.00 0.00 % 0.00

 0.00  0.00                      100,000.00 0.00 % 0.00

                      81,390.00                         99,377.40                       80,000.00 0.00 % 0.00

                      11,215.00                          7,215.00                       20,000.00 0.00 % 0.00

                    114,700.00  0.00                      150,000.00 0.00 % 0.00

 0.00  0.00                       30,000.00 0.00 % 0.00

                  453,286.00                     203,880.60                 1,070,000.00        82.24 %                    880,000.00

                  453,286.00                     203,880.60                 1,070,000.00        83.64 %                    895,000.00

                  453,286.00                     203,880.60                 1,070,000.00        83.64 %                    895,000.00

                  453,286.00                     203,880.60                 1,070,000.00       137.87 %                  1,475,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                      355,320.00

                   355,320.00

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (สํานักปลัด)

โครงการฝกอบรมใหความรูในการพัฒนาชุมชน ดานการฝก

โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระ

โครงการปลูกตนไมหนึ่งคนหนึ่งตนหนึ่งฝน (กองชาง)

คาตอบแท

คาตอบแทนพนักงานจาง

โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน (กองการศกึษา)

โครงการเทศบาลพบประชาชน (สํานักปลัดเทศบาล)

รวมงบดําเนินงาน

โครงการสงเสริมสขุภาพผูสูงอายุ (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการอบรมวิชาชีพแกประชาชนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการวันสิ่งแวดลอม (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการสงเสริมการออกกําลังกายรวมพลคนรักสุขภาพ (กอง

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

โครงการจัดมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอรอยไรแอลกอฮอล

โครงการฝกอบรมผูประกอบการรานอาหารและแผงลอย

โครงการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลลํานารายณ 

คาใชสอย

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

งบบุคลากร

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

โครงการฝกอบรมใหความรูปรัชญาเศรษฐกิจแกประชาชน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รวมคาใชสอย

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)



0.00 0.00 0.00 0.00 %                        10,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 %                        10,000.00

รวมคาตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 %                      20,000.00

คาจางเหมาบริการตางๆ                      150,000.00

คาออกแบบฯ                        40,000.00

                      14,563.00  0.00                      200,000.00 100 %                      200,000.00

                    143,257.00                       149,791.53                      150,000.00        66.67 %                      100,000.00

 0.00  0.00                      100,000.00 100 %                      100,000.00

                      20,800.00  0.00                       50,000.00 100 %                        50,000.00

                       5,500.00                          4,200.00                       80,000.00 100 %                        80,000.00

                  184,120.00                     153,991.53                    580,000.00      124.14 %                    720,000.00

                      43,825.00                         29,870.00                       40,000.00 50 %                        20,000.00

 0.00  0.00  0.00 0.00 %                        20,000.00

                    118,991.00                         56,512.00                       50,000.00 100 %                        50,000.00

                       1,215.00  0.00                       50,000.00 100 %                        50,000.00

 0.00  0.00  0.00 0.00 %                        20,000.00

                      35,840.00                         78,895.00                      100,000.00 100 %                      100,000.00

                                -    0.00                       10,000.00 100 %                        10,000.00

                  199,871.00                     165,277.00                    250,000.00 108 %                    270,000.00

                    129,199.84                       141,968.65                      200,000.00       100.00 %                      200,000.00

                      32,712.40                         32,625.81                       50,000.00       100.00 %                        50,000.00

                  161,912.24                     174,594.46                    250,000.00      100.00 %                    250,000.00

                  545,903.24                     493,862.99                 1,390,680.00       90.60 %                  1,260,000.00

0.00 0.00                      310,680.00 0.00 % 0.00

คาปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอสราง

                   1,300,000.00

วัสดุการเกษตร

วัสดุกีฬา

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

วัสดุอื่น

รวมคาวัสดุ

โครงการปรับปรุงรั้วสนามกีฬาเทศบาลตําาบลลํานารายณ 

คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติ

วัสดุกอสราง

รวมคาใชสอย

รวมงบดําเนินงาน

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

คาที่ดินและส่ิงกอสราง

รวมคาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา

งบดําเนินงาน

คาตอบแท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

โครงการฝกอบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

โครงการจัดงานวันเดก็แหงชาติ

โครงการเทิดไทองคราชันและปกปองสถาบันสําคัญของชาติ

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

วัสดุงานบานงานครวั

คาใชจายในการแขงขันกีฬา

คาวัสดุ



รวมงบลงทุน 0.00 0.00                    310,680.00 0.00 %                  1,300,000.00

                  545,903.24                     493,862.99                 1,390,680.00 0.00 %                  2,915,320.00

                      58,838.00  0.00                      150,000.00        66.67 %                      100,000.00

 0.00  0.00                       10,000.00       100.00 %                        10,000.00

 0.00  0.00                       20,000.00       100.00 %                        20,000.00

 0.00  0.00                       80,000.00        37.50 %                        30,000.00

                       8,400.00                         11,030.00                       20,000.00       100.00 %                        20,000.00

                      11,020.00                          3,240.00                       10,000.00       100.00 %                        10,000.00

 0.00  0.00                       20,000.00       100.00 %                        20,000.00

 0.00  0.00                         5,000.00       100.00 %                          5,000.00

                    78,258.00                       14,270.00                    315,000.00       68.25 %                    215,000.00

                    78,258.00                       14,270.00                    315,000.00       68.25 %                    215,000.00

                    78,258.00                       14,270.00                    315,000.00       68.25 %                    215,000.00

                  624,161.24                     508,132.99                 1,705,680.00      183.52 %                  3,130,320.00

                     953,340.00

                           330.00

                       60,000.00

                     117,360.00

                       24,000.00

                 1,155,030.00

                       15,000.00

                     100,000.00

                       60,000.00

                       50,000.00

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

โครงการจัดงานวันเขาพรรษา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

โครงการสงเสริมคณุธรรมจริยธรรมสาํหรับเด็กและเยาวชน

โครงการหมูบานศีล 5 ประชาเปนสุข

โครงการประเพณีลอยกระทง

โครงการประเพณีวันขึ้นปใหม

โครงการจัดงานวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโว)

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวมคาใชสอย

รวมงบดําเนินงาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

คาตอบแท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เงินเพ่ิมตางๆ ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง

คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง

คาเชาบาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร



รวมคาตอบแทน                    225,000.00

คาจางเหมาบริการตางๆ                        10,000.00

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต                        10,000.00
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่

จายใหแกเอกชน นิติบุคคล 
                       10,000.00

คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ                        50,000.00

                       10,000.00

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม                        20,000.00

                       60,000.00

                   170,000.00

                       25,000.00

                       10,000.00

                       30,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น                        50,000.00

                       30,000.00

                       50,000.00

                       10,000.00

                   205,000.00

                       40,000.00

                     40,000.00

                   640,000.00

                 1,795,030.00

                   1,510,800.00

                       26,220.00

                     990,000.00

                       93,420.00

คาตอบแทนพนักงานจาง

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครวั

วัสดุแตงกาย

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุอื่น

เงินเพ่ิมตางๆ ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รวมคาวัสดุ

คาสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

รวมคาสาธารณูปโภค

รวมงบดําเนินงาน

คาปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนลํานารายณ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวมคาใชสอย

คาวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

วัสดุสํานักงาน

วัสดุยานพาหนะและขนสง

งานกอสราง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา



                 2,620,440.00

                       15,000.00

                     100,000.00

                       50,000.00

รวมคาตอบแทน                    165,000.00

คาจางเหมาบริการตางๆ                      100,000.00

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต                        10,000.00
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่

จายใหแกเอกชน นิติบุคคล 
                     100,000.00

คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ                        50,000.00

                       10,000.00

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม                        20,000.00

                     100,000.00

                   390,000.00

                       25,000.00

                     400,000.00

                     150,000.00

                       50,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น                      100,000.00

                       50,000.00

                       50,000.00

                       10,000.00

                       10,000.00

                   845,000.00

                       60,000.00

                     60,000.00

                 1,460,000.00

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

คาตอบแท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

คาปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนลํานารายณ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวมคาใชสอย

วัสดุอื่น

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

วัสดุกอสราง

วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

คาไฟฟา

รวมคาสาธารณูปโภค

รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน

วัสดุเกษตร

วัสดุสํารวจ

รวมคาวัสดุ

วัสดุจราจร

คาสาธารณูปโภค



                     215,800.00

                     500,000.00

                     850,000.00

                     279,000.00

                     275,000.00

                     170,000.00

                     633,000.00

                     731,000.00

                     280,000.00

                     948,000.00

คาที่ดินและส่ิงกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยสระบุร-ีหลมสกั 1 ขวา 2/4 

(ซอย ขางบาน ปาอัมพร) หมูท่ี 1 ตําบลชัยนารายณฯ

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยสระบุร-ีหลมสกั 11/1 (ขาง

บานโลงเย็น) ซอยสระบุร-ีหลมสกั 11/2 (ขางบานนายเทิด

ศักดิ์ นาคแยม) และซอยสระบุร-ีหลมสกั 11/3 (ตรงขามบาน

นายเทิดศักดิ์ นาคแยม หมูที่ 1 ตําบลชัยนารายณ อําเภอชัย
โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยสระบุร-ีหลมสกั 9/4 (ซอย

ขางบานน.ส.จุฑามาศ หวลอาวรณ) หมูท่ี 1 ตําบลชัยนารายณ

โครงการกอสรางถนนหินคลกุ ซอยขางรานเปยกมอเตอร หมูที่

 10

โครงการกอสรางถนนหินคลกุ แยกซอยทามะนาว 7/1 หมูท่ี 8

โครงการกอสรางถนนแอสฟลตคอนกรีต ซอยทามะนาว 6 

(ขางสถานีดับเพลิง) หมูท่ี 6 ตําบลลํานารายณ

โครงการกอสรางถนนแอสฟลตคอนกรีต ซอยสุระนารายณ 18

 ถึง ซอยสุระนารายณ 22 (หนาบานผูชวยผูใหญบาน) หมูท่ี 5

 ตําบลลาํนารายณ

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขวาทาง ซอยสุระ

นารายณ 30 หมูท่ี 11 ตําบลลํานารายณ

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซายทาง ซอยบาน

อาจารยบุญยัง (ตอจากโครงการเดิม) ฟมูที่ 11 ตําบลลํา

นารายณ

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก คสล. 

(ขวาทาง) ถนนไปคลองเขวา (ตอจากแนวเดมิ) หมูท่ี 11 

ตําบลลํานารายณ



                     433,600.00

                     296,500.00

                     300,000.00

                     580,000.00

                   1,000,000.00

                     250,000.00

                   1,250,000.00

                     499,900.00

                     350,000.00

                     310,000.00

คาปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอสราง

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. และบอพัก คสล. 

พรอมถนน คสล.หลังทอระบายน้ํา ทางแยกซอยสระบุรี-หลม

สัก 4 (ซอย นิยมชัยแทรกเตอร) บรรจบทางแยกซอยคชเสนีย 

5 (ซอยอางน้ํานิคม) หมูท่ี 4 ตําบลชัยนารายณ

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก คสล. 

(ทั้ง 2 ขาง) ซอยแยกซอยทามะนาว 4 ขวา 2 (ขางรานน้ําแข็ง)

 หมูที่ 6 ตําบลลํานารายณ

คาปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอสราง

โครงการซอมแซมถนน คสล. ถนนหลังโรงเรียนชัยบาดาลไป

คลองเขวา (ขางบานนางสมัย นวลออน) หมูท่ี 11 ตําบลลํา

นารายณ

โครงการปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาล

ตําบลลํานารายณ

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสระบุร-ีหลมสกั 11 (ซอย

รานเอมมิกาคารแคร) หมูท่ี 1 ตําาบลชัยนารายณ

โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยเสริมผิวแอสฟสทคอนกรีต 

ซอยคชเสนีย 5/1 (ซอยหนาบานนายสมหวัง การีซอ) หมูท่ี 4 

ตําบลชัยนารายณ

โครงการปรับปรุงถนนผิวแอสฟสคอนกรีต ซอยคชเสนีย 8 

(ซอยโรงพิมพส.อักษรทอง) หมูท่ี 1 ตําบลชัยนารายณ

โครงการปรับปรุงถนนผิวแอสฟสคอนกรีต ซอยเสระบุร-ีหลม

สัก 4 (ซอยนิยมชัยแทรกเตอร) หมูท่ี 4 ตําบลชัยนารายณ

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยคชเสนีย 8 (ซอยโรงพิมพ 

ส.อักษรทอง) หมูท่ี 1 ตําบลชัยนารายณ



                     384,600.00

                       10,000.00

               10,546,400.00

รวมงานกอสราง                14,626,840.00

               16,421,870.00

0.00 0.00 %

                      90,000.00                         96,000.00                      110,000.00 %                      120,000.00

                       3,500.00                          9,980.00                      100,000.00 %                      250,000.00

                    93,500.00                     105,980.00                    210,000.00                    370,000.00

0.00 0.00                       10,000.00 %                        20,000.00

                       5,980.00 0.00                       30,000.00 %                        30,000.00

                       20,000.00

                      5,980.00 0.00                      40,000.00                      70,000.00

                      48,956.32                         35,508.04                       50,000.00 %                        50,000.00

                    48,956.32                       35,508.04                      50,000.00                      50,000.00

0.00 0.00                      100,000.00 0.00

รวมงบลงทุน 0.00 0.00                    100,000.00 0.00 0.00

                  148,436.32                     141,488.04                    400,000.00                    490,000.00

                  148,436.32                     141,488.04                    400,000.00                    490,000.00

                  148,436.32                     141,488.04                    400,000.00                    490,000.00

                  1,461,217.29 0.00 0.00 % 0.00

                      17,651.44 0.00 0.00 % 0.00

                    439,018.00                       367,962.00                      742,190.00 %                      742,190.00

                      15,295.00                         21,083.00                       56,700.00 %                        56,700.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

แผนงานการพาณิชย งานโรงฆาสัตว งบดําเนินงาน

วัสดุกอสราง

รวมคาวัสดุ

คาชําระหนี้เงินตน

คาชําระดอกเบี้ย

แผนงานงบกลาง งบกลาง

คาสาธารณูปโภค

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

รวมคาสาธารณูปโภค

รวมงบดําเนินงาน

คาใชสอย

คาวัสดุ

งบลงทุน

คาบํารุงและซอมแซมท่ีดินและสิ่งกอสราง

รวมงานโรงฆาสัตว

รวมแผนงานการพาณิชย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

รวมคาใชสอย

 คาไฟฟา

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยสระบุรี-หลมสกั 1 ซาย 1 

(ซอยขางบานนายคําพันธุ เกษมสุข) หมูท่ี 1 ตําบลชัยนารายณ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

วัสดุการเกษตร



                16,412,900.00                   17,504,900.00                  21,032,400.00 %                  20,800,800.00

                  3,803,200.00                     3,870,400.00                   4,672,800.00 %                    4,651,200.00

                    174,500.00                       166,000.00                      180,000.00 %                      180,000.00

                    108,532.00                         16,039.00                      161,490.00 %                      522,330.00

%

0.00                         17,160.00                       50,000.00 %                        50,000.00

                    116,573.96                       128,874.04                      127,770.00 %                      111,850.00

                    380,000.00                       380,000.00                      400,000.00 %                      400,000.00

                  1,300,000.00                     1,300,000.00                   1,300,000.00 %                      807,000.00

                      16,716.00                         16,716.00                       16,750.00 %                        16,750.00

                    161,520.00                       161,520.00                   1,374,350.00 %                    2,002,600.00

              24,407,123.69                 23,950,654.04                30,114,450.00 %                30,341,420.00

              24,407,123.69                 23,950,654.04                30,114,450.00 %                30,341,420.00

              88,113,332.35                 98,816,960.97              110,129,000.00 %              117,000,000.00

เบี้ยยังชีพคนพิการ

รวมทุกแผนงาน

รวมแผนงานงบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา

รวมงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.)

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลลํานารายณ

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายเกี่ยวกับการจราจร

สํารองจาย

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลลํานารายณ

อําเภอชัยบาดาล   จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 117,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 30,341,420 บาท
งบกลาง รวม 30,341,420 บาท

งบกลาง รวม 30,341,420 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 742,190 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ
 ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่า
จ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพค่าจ้างชั่วคราว  โดยปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสํานักงาน ก
.จ. ก.ท. และ ก. อบต ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่  10
 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2562
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 56,700 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในการคุ้มครองแก่
ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมา
จากการทํางานให้แก่นายจ้าง โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 0.2
 ของค่าจ้างทั้งป (มกราคม - ธันวาคม)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24
 ธันวาคม 2561 และหนังสือสํานักงานประกันสังคมจังหวัด
ลพบุรี ที่ ลบ 0030.1/4832 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 และ
หนังสือสํานักงานประกันสังคมจังหวัด
ลพบุรี ที่ ลบ 00030.1/10031 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 20,800,800 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตรา
เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได  เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2) แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห เพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการ
มาก่อนใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่ม
ขึ้น 3 ปย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล  เบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ  จํานวน  2,560  ราย
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท
  0810.6/ว 1430  ลงวันที่  6  กรกฎาคม  2564
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565
)  หน้าที่  79  ลําดับที่  3
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,651,200 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ  ให้
แก่คนพิการที่มีสิทธิ  ตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความ
จํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป
ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือนตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุ
ต่ํากว่า 18 ป คนละ 1,000 บาทต่อเดือนตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่  28  เมษายน  2563 เว้นแต่ในส่วนของเงิน
เพิ่มที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ  ตามข้อ 18 (2) แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  จํานวน  417
  ราย
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑการ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2542  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด  ที่  มท  0810.6/ว 1430  ลงวันที่  6  กรกฎาคม  2564
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565
)  หน้าที่  79  ลําดับที่  4

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส (HIV) ที่แพทยได้รับรอง
และทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอด
ทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล และไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได้ จํานวน 30 ราย ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท
  0810.6/ว 1430  ลงวันที่  6  กรกฎาคม  2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 79
 ลําดับที่ 2 
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เงินสํารองจ่าย จํานวน 522,330 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
ว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม และการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19) และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือด
ออก เป็นต้น
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343 ลงวันที่ 22 เมษายน 
2564 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวัน
ที่ 8 พฤษภาคม 2563

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการ
จราจร  เช่น  การทาสีตีเส้น  สัญญาณไฟจราจร  ป้าย
จราจร  กระจกโค้ง  กระบองไฟจราจร  กรวยจราจร  ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว
 3892  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  75
  ลําดับที่  2
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ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 111,850 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย  ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  (ส.ท
.ท.)  ที่  ส.ท.ท. 262/2555  เรื่อง  การตั้งงบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  (ส.ท
.ท.)  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2555  โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อย
ละ 1/6 ของรายรับจริงในปที่ล่วงมา  (ไม่รวมเงินกู้,เงินจ่ายขาด
สะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท  ทั้งนี้ ไม่เกิน 750,000 บาท ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลฯ มีรายรับจริงของปงบ
ประมาณทั้งสิ้น  115,739,260.91  บาท  หักจ่ายขาดเงิน
สะสม  เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ
ป  จํานวน  48,777,774  บาท  คงเหลือ  รายรับที่จะไป
คํานวณ  เป็นเงิน  66,961,486.91  บาท  เมื่อคํานวณร้อย
ละ  1/6  แล้ว  เทศบาลจะต้องจ่ายเป็นค่าบํารุง  ส.ท.ท
. จํานวน  111,825.68  บาท  ตั้งไว้  111,850  บาท

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 16,750 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพผู้รับบํานาญของพนักงานเทศบาล
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครอง
ชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2522  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
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เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 807,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจํา  จํานวน  4
 ราย  ดังนี้
1.  ลูกจ้างประจํา  ตําแหน่ง  พนักงานธุรการ  บําเหน็จราย
เดือน  อัตราเดือนละ  13,460  บาท  ตั้งจ่ายครบ  12
  เดือน  เป็นเงิน  161,520  บาท
2.  ลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง พนักงานขับรถขนขยะ บําเหน็จราย
เดือน อัตราเดือนละ 20,426 บาท ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน เป็น
เงิน  245,112  บาท และอัตราเดือนละ  11,942  บาท  เป็น
เงิน  143,304  บาท รวมเป็นเงิน 388,416 บาท
3.  ลูกจ้างประจํา  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี  บําเหน็จรายเดือน  อัตราเดือนละ  21,415  บาท  เป็น
เงิน  256,980  บาท
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 2,002,600 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ  2  ของรายได้ในปงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปนั้น  ทั้งนี้  ไม่รวมเงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้  เงินจ่ายขาดสะสม  เงินอุดหนุนทุกประเภทและรายได้
พันธบัตร  ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เทศบาลฯ  ได้ประมาณ
การรายได้งบประมาณทั่วไป  เป็นเงินทั้งสิ้น  117,353,000
  บาท  หัก  รายได้จากเงินอุดหนุน  จํานวน  60,000,000
  บาท  เหลือรายได้ที่นําไปคํานวณตั้งจ่ายจากเงินสมทบกอง
ทุน  (กบท.)  จํานวน  66,750,500  บาท  คํานวณแล้ว  เป็นเงิน
สมทบกองทุน  (กบท.)  จํานวน  2,002,515  บาท
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2500  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  กฎกระทรวงการหักเงินจาก
ประมาณการรายรับในปงบประมาณรายจ่ายประจําป  สมทบเข้า
เป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น  พ.ศ.  2563
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.5/ว
 6038  ลงวันที่  7  ตุลาคม  2563  และหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่น  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ที่  มท  0808.5/ว 31  ลงวันที่  21  ตุลาคม  2563

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลลํานารายณ จํานวน 400,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลลํานารายณ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565
)  หน้าที่  83  ลําดับที่  14  
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,505,960 บาท

งบบุคลากร รวม 8,487,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 756,000 บาท

- เพื่อจ่ายให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี โดยคํานวณตั้ง
จ่ายเงินประเภทนี้จากรายได้ที่รับจริงตามงบประมาณทั่วไปใน
ป พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุก
ประเภท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,961,486.91 บาท ซึ่งรายได้
เกิน 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน และ
ประโยชนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยให้
นายกเทศมนตรี ได้รับเงินเดือนๆ ละ 30,000 บาท เป็น
เงิน 360,000 บาท รองนายกเทศมนตรีได้รับเงิน
เดือนๆ ละ 16,500 บาท จํานวน 2 คน เป็น
เงิน 396,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 756,000 บาท 
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ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจ่ายให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี โดยคํานวณตั้ง
จ่ายเงินประเภทนี้จากรายได้ที่รับจริงตามงบประมาณทั่วไป ป พ
.ศ. 2563 ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุก
ประเภท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,961,486.91 บาท ซึ่งรายได้
เกิน 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน และ
ประโยชนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยให้
นายกเทศมนตรี ได้รับเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง เดือน
ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท รองนายกเทศมนตรี ได้รับ
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง เดือน
ละ 6,000 บาท จํานวน 2 คน เป็นเงิน 144,000 บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 240,000 บาท 

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจ่ายให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี โดยคํานวณตั้ง
จ่ายเงินประเภทนี้จากรายได้ที่รับจริงตามงบประมาณทั่วไป ป พ
.ศ. 2563 ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุก
ประเภท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,961,486.91 บาท ซึ่งรายได้
เกิน 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน และ
ประโยชนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยให้
นายกเทศมนตรี ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ เดือน
ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท รองนายกเทศมนตรี ได้รับ
เงินค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 6,000 บาท จํานวน 2 คน เป็น
เงิน 144,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท 
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารส่วนตําบล

จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจ่ายให้เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี โดยคํานวณตั้งจ่ายเงินประเภทนี้จากรายได้ที่รับจริง
ตามงบประมาณทั่วไป ป พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงิน
สะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท รวมเป็นเงินทั้ง
สิ้น 66,961,486.91 บาท ซึ่งรายได้เกิน 50,000,000 บาท แต่ไม่
เกิน 100,000,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน ค่าตอบแทน และประโยชนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยให้
เลขานุการนายกเทศมนตรี ได้รับเงินค่าตอบแทน เดือน
ละ 10,500 บาท จํานวน 1 คน เป็นเงิน 126,000 บาท และที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี ได้รับเงินค่าตอบแทน เดือน
ละ 7,500 บาท จํานวน 1 คน เป็นเงิน 90,000 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 216,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,620,000 บาท

- เพื่อจ่ายให้สมาชิกสภาเทศบาล โดยคํานวณตั้งจ่ายเงินประเภทนี้
จากรายได้ที่รับจริงตามงบประมาณทั่วไป ป พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ไม่
รวมเงินกู้ เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท รวมเป็นเงินทั้ง
สิ้น 66,961,486.91 บาท ซึ่งรายได้เกิน 50,000,000 บาท แต่ไม่
เกิน 100,000,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน ค่าตอบแทน และประโยชนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดย
จ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดือน
ละ 16,500 บาท เป็นเงิน 198,000 บาท ค่าตอบแทนรอง
ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 13,500 บาท เป็น
เงิน 162,000 บาท และค่าตอบแทนสมาชิกสภา
เทศบาล จํานวน 10 คน ในอัตราคนละ 10,500 บาท เป็น
เงิน 1,260,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,620,000 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,415,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,756,480 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 10
 อัตรา ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานัก
ปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ นักจัดการงานทะเบียนและ
บัตร นักทรัพยากรบุคคล นิติกร นักประชาสัมพันธ เจ้าพนักงาน
ทะเบียน และเจ้าพนักงานธุรการ  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 - 2566) ตั้ง
จ่ายครบ 12 เดือน
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 175,200 บาท

-  เพื่อจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 2
 อัตรา ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 7,000 บาท เป็น
เงิน 84,000 บาท ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล อัตราเดือน
ละ 5,600 บาท เป็นจํานวนเงิน 67,200 บาท ตั้งจ่ายครบ 12
 เดือน 
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพพนักงานเทศบาล จํานวน 1
 อัตรา ตําแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน เป็นเงิน 24,000 บาท ตั้ง
จ่ายครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท., ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 เรื่อง การ
ปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2559 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 211,200 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงาน
เทศบาล ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 7,000 บาท เป็น
จํานวนเงิน 84,000 บาท ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล อัตราเดือน
ละ 5,600 บาท เป็นจํานวนเงิน 67,200 บาท ตําแหน่ง หัวหน้า
สํานักปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000
 บาท และตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ อัตราเดือนละ 1,500
 บาท เป็นจํานวนเงิน 18,000 บาท ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2559 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,201,080 บาท

-  เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 7
 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําป ตั้งจ่ายครบ 12
 เดือน
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 4,918,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 322,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ประจําป 2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขี้น
 การประชุมสภาเทศบาล รวมทั้งการประชุมอื่นๆ เช่น การประชุม
หัวหน้าส่วนเทศบาล การประชุมพนักงานเทศบาล ฯลฯ
เป็นไปตาม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ  และในวันหยุดราชการ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 102,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยที่ได้กําหนดไว้
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ของผู้บริหาร
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  บุตรของลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับ
บํานาญปกติ หรือผู้ได้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กําหนดไว้
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้สอย รวม 2,876,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําวารสารเทศบาล และรายงานกิจการเทศบาล จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างเหมาบริการจัดทํา
วารสาร และรายงานกิจการ เทศบาลตําบลลํานารายณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ
. 2540 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 77
 ลําดับที่ 5 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธต่างๆ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ้างเหมาบริการในการดําเนินการโฆษณาและเผยแพร่ประ
สัมพันธต่างๆ รวมทั้งการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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ค่าจ้างเหมาบริการการทําความสะอาดอาคารสํานักงาน บันทึกข้อมูล 
ประชาสัมพันธ

จํานวน 900,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานัก
งาน/ การบันทึกข้อมูล/ ประชาสัมพันธ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานอื่นทําการวิจัย จํานวน 25,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาหน่วยงานอื่นทําการวิจัยความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อเทศบาลฯ และงานพิมพเอกสาร และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ค่าจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม และติดตั้งระบบเสียงตามสาย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างเหมาบริการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หรือจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสาย ภายในเขตเทศบาลตําบลลํานารายณ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ
. 2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 108
 ลําดับที่ 18 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง ปริมาณ
การถ่ายขั้นต่ํา 20,000 แผ่น/เดือน อัตรา 6,800 บาท แผ่นที่
20,001 ขึ้นไป ค่าบริการแผ่นละ 0.30 บาท ตามหลักเกณฑฯ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 และค่าเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ และเอกสารต่างๆ 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีต่างๆ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการดําเนินคดีต่างๆ (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)
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ค่าตกแต่งอาคารสถานที่ราชการและเอกชน งานรัฐพิธี วันสําคัญ
ต่างๆ

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าตกแต่งอาคารสถานที่ราชการและเอกชน งานรัฐ
พิธี วันสําคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปยมหา
ราช ฯลฯ ของทางราชการ และของเทศบาล รวมทั้งการปรับปรุง
สภาพภูมิทัศนรอบบริเวณเทศบาล และการปรับปรุงภายในอาคาร
สํานักงานเทศบาล และค่าจ้างเหมาบริการ หรือจ้างดําเนินการ
อื่นๆ ที่จําเป็นในการบริหารงานของเทศบาล 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอรงานทะเบียน
ราษฎร

จํานวน 101,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการบํารุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขระบบคอมพิวเตอรงานทะเบียนราษฎร
- เป็นไปตามระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทํา
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 106
 ลําดับที่ 7 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าเบี้ยประกันภัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําประกันภัยทั้งภาคบังคับและภาคสมัคร
ใจ รถราชการ ได้แก่ รถยนตส่วนกลาง  รถจักรยานยนต และ
ทรัพยสินอื่นๆ ฯลฯ ของสํานักปลัดเทศบาล
- ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัย
ทรัพยสินขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  เช่น ค่า
ประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต รถ
จักรยานยนต ฯลฯ ในการปฏิบัติงาน และจัดทําบริการสาธารณะ
ตามภารกิจอํานาจหน้าที่ของสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลลํา
นารายณ

วันที่พิมพ : 25/4/2565  16:56:02 หน้า : 17/164



รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล จํานวน 20,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลผู้มี
หน้าที่มาตรวจเยี่ยม/ตรวจงานกิจการเทศบาลฯ และในการฉลอง
วันสําคัญต่างๆ ของทางราชการ หรือการดําเนินกิจการอื่นใด อัน
เป็นประโยชนต่อเทศบาล ตั้งไว้ 20,000 บาท
(2) ค่าเลี้ยงรับรอง จํานวน 30,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรอง และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาฯ คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรม
การ ฯลฯ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําพวงมาลัย ช่อดอกไม้  และพวง
มาลา  สําหรับร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าอบรมในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และสร้างองคความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง เช่น การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหารท้อง
ถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น การอบรมระบบปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ ระบบ e-plan elaas งานด้าน
บุคลากร ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณมหาราช ประจําป 2565 จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ
มหาราช ประจําป 2565 เป็นค่าวัสดุ  ค่าใช้สอย  ค่าตอบแทน ค่า
จ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 5547  ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 103
 ลําดับที่ 18 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวัน
เทศบาล เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม จตุปัจจัยถวายพระ เงิน
รางวัลของรางวัลกิจกรรมการแข่งขันระหว่างเทศบาลฯ กับ
ชุมชน หรือองคกรต่างๆ ค่าจัดทําเอกสาร วารสารเผยแพร่
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 108
ลําดับที่ 17 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการใต้ร่มพระบารมีบรมราช
จักรีวงศ ในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว เป็นเงิน 100,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการใต้ร่มพระบารมีบรมราช
จักรีวงศ ในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นเงิน 50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ โดยการ
คัดเลือกแม่ดีเด่นระดับชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่อง
ในวโรกาส "วันแม่แห่งชาติ ประจําป 2565" เช่น ค่าวัสดุ ค่า
อาหาร - เครื่องดื่ม โล่ประกาศเกียรติคุณ ค่าจัดทํา
เอกสาร วารสารเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็น
เงิน 50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันพ่อแห่งชาติ วันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราช
กุมารี และพระบรมวงศานุวงศหรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม โล่ประกาศ
เกียรติคุณ ค่าจัดทําเอกสาร วารสารเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 50,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 102
 ลําดับที่ 10 (ตั้งจ่ายจากรายได้)
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โครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เพื่อเชื่อมความสัมพันธอันดี
ระหว่างผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าอุปกรณในการฝึก
อบรม ค่าจัดทําเอกสารวารสายเผยแพร่โครงการ ค่าพาหนะ ค่า
อาหาร-เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวเนื่อง ฯลฯ
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547  ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ. 2561 - 2565) หน้า 105
 ลําดับที่ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด รถ
ยนต รถจักรยานยนต โทรศัพท เครื่องปรับ
อากาศ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องโทรสาร อาคารสํานักงาน ห้องน้ําสํานัก
งาน สถานีดับเพลิง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 820,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ
 วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอด
ไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคง
ทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอย
สําเร็จรูป กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกลอร จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว ฯลฯ
 วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียน
ภาพ กล่องและระวิงใส่ฟลมภาพยนต เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร เม
มโมรี่การด ฟลมสไลด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
 วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะ
สลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 900,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารสํานักงานเทศบาล เสียงตามสาย
เทศบาล ป้ายไฟวิ่งของเทศบาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30
 กันยายน 2563

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30
 กันยายน 2563
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ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทสํานักงาน และโทรศัพทเคลื่อนที่ของ
เทศบาลฯ และค่าบริการเครือข่ายระบบทะเบียนราษฎร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30
 กันยายน 2563

ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราตรา
ไปรษณีย ค่าเช่าตู้ไปรษณียฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30
 กันยายน 2563

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอรเน็ต
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซตเทศบาลตําบลลํานารายณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 
ประจําปงบประมาณ 2565 อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ ประจําปงบประมาณ 2565 อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791
 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15
 ตุลาคม 2562
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 9 ลําดับที่ 2

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ประจําปงบประมาณ 2565 อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2565 อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791
 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15
 ตุลาคม 2562
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 111 ลําดับที่ 2
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อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณให้กับศูนยปฏิบัติการช่วย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยองคการบริหารส่วนตําบลท่ามะนาว
เป็นเจ้าภาพ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 115 ลําดับที่ 2

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 785,380 บาท
งบบุคลากร รวม 595,380 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 595,380 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 392,700 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 1
 อัตรา ตําแหน่ง นักวิเคราะหนโยบายและแผน พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 -
 2566) ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 202,680 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  พร้อมเงิน
ปรับปรุงเงินค่าตอบแทนประจําป ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน  เป็น
เงิน 202,680.-บาท
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ประจําป 2565
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยที่ได้กําหนดไว้
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   พนักงาน
เทศบาล  บุตรของลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ หรือผู้ได้รับ
บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยที่กําหนดไว้
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
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ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เข้าเล่ม หรือเย็บเล่มเอกสารงบประมาณ เอกสารแผนพัฒนา
เทศบาล หรือเอกสารต่างๆ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนชุมชนและประชาคมเมือง จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนชุมชนและประชาคม
เมือง ในการรับฟังความคิดเห็นด้านต่างๆ การประชาคม
ชุมชน การประชาคมตําบล เพื่อจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา
เทศบาล เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ ค่าจัดทําเอกสาร วารสารเผนแพร่
โครงการ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน
และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ
. 2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน
ของเทศบาล พ.ศ. 2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16
 พฤษภาคม 2562  
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่  76
  ลําดับที่  2
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ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ
 วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
 วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานบริหารงานคลัง รวม 5,635,240 บาท
งบบุคลากร รวม 4,365,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,365,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,677,620 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 9 อัตรา พร้อม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ
.ศ. 2564 - 2566) ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 31,440 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพพนักงานเทศบาลจํานวน 3
 อัตรา ตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา เจ้าพนักงาน
พัสดุ 1 อัตรา และเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งจ่ายครบ 12
 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง ผู้
อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 3,500
 บาท/เดือน เป็นจํานวนเงิน 42,000 บาท และตําแหน่งหัวหน้า
ฝ่ายพัฒนารายได้ จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,500 บาท/เดือน เป็น
จํานวนเงิน 18,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2559 ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 300,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา พร้อมเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างประจําป ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,210,680 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 6
 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําป เป็นเงิน และค่า
จ้างพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา เป็นเงิน บาท ตั้งจ่าย
ครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 6
 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําป
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,270,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 260,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ประจําป 2565
 เป็นเงิน 10,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่ง
ตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ เป็นเงิน 60,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.04/ว 3652 ลงวันที่ 17
 พฤศจิกายน 2553 เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการซื้อหรือการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ ที่ กค 0402.5/ว 85
 ลงวันที่ 6 กันยายน  2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่ายค่าตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ ในวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
- เป็นไปหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 640,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ประชา
สัมพันธ เช่น การจัดทําแผ่นพับ และป้ายประชาสัมพันธ

ค่าจ้างเหมาบริการโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี จํานวน 355,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน
และนํามาใช้ประโยชนในการจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรม เช่น ค่าจ้าง
เจ้าหน้าที่สํารวจ ค่าธรรมเนียมคัดสําเนา เอกสารต่าง ๆ ค่า
วัสดุ อุปกรณทีจําเป็นฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลง
วันที่ 9 มกราคม 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ
. 2551  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 106
 ลําดับที่ 5
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ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จํานวน 105,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานการเงินและ
บัญชี เกี่ยวกับงานเบิกจ่าย งานจัดทําบัญชี จัดทําเอกสาร
ต่างๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธและขอบคุณผู้ชําระภาษี จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธและ
ขอบคุณผู้ชําระภาษีในเขตเทศบาลตําบลลํานารายณ เพื่อให้
ประชาชนได้รับรู้ระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระ
ภาษีต่าง ๆ เช่นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และใบ
อนุญาตค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แบะเพื่อเป็นการขอบคุณประชาชนผู้
เสียภาษีที่ให้ความร่วมมือกับทางเทศบาลตําบลลํานารายณด้วยดี
มาตลอด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106
 ลําดับที่ 6

ค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าอบรมในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และสร้างองคความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น การอบรม
ระบบปฏิบัติงานด้านพัสดุ ระบบ e-plan elaas ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินที่ชํารุดเสียหาย ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องปรับอากาศฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ
 วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอด
ไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคง
ทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
 วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราตรา
ไปรษณีย ค่าเช่าตู้ไปรษณียฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30
 กันยายน 2563
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 201,920 บาท
งบบุคลากร รวม 196,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 196,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 196,920 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 1
 อัตรา ตําแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 -
 2566) ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ประจําป 2565
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 630,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 630,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าเบี้ยประกันภัย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําประกันภัยทั้งภาคบังคับและภาคสมัคร
ใจ รถราชการ ได้แก่ รถยนตส่วนกลาง  รถจักรยานยนต รถดับ
เพลิง รถบรรทุกน้ํา และทรัพยสินอื่น ฯลฯ ของสํานักปลัด
เทศบาล 
- ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัย
ทรัพยสินขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  เช่น ค่า
ประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต รถ
จักรยานยนต รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา ฯลฯ  ในการปฏิบัติ
งาน และจัดทําบริการสาธารณะตามภารกิจอํานาจหน้าที่ของ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลลํานารายณ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร รถยนต รถ
จักรยานยนต โทรศัพท เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5799
 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ
 วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอด
ไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคง
ทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอย
สําเร็จรูป กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกลอร จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว ฯลฯ
 วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียน
ภาพ กล่องและระวิงใส่ฟลมภาพยนต เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร เม
มโมรี่การด ฟลมสไลด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
 วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่สถานีดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30
 กันยายน 2563

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสถานีดับเพลิงฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30
 กันยายน 2563

งานเทศกิจ รวม 687,220 บาท
งบบุคลากร รวม 677,220 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 677,220 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 653,220 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 2
 อัตรา ตําแหน่ง นักจัดการงานเทศกิจ และเจ้าพนักงานเทศ
กิจ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป เป็นไปตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 - 2566) ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพพนักงานเทศบาล จํานวน 1
 อัตรา ตําแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจ เป็นเงิน 24,000 บาท ตั้ง
จ่ายครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ประจําป 2565
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 5,515,520 บาท
งบบุคลากร รวม 3,893,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,893,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,253,940 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 4
 อัตรา ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เจ้า
พนักงานป้องกันฯ เจ้าพนักงานธุรการ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 - 2566) ตั้ง
จ่ายครบ 12 เดือน
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพพนักงานเทศบาล จํานวน 1
 อัตรา ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ เป็นเงิน 24,000 บาท ตั้ง
จ่ายครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงาน
เทศบาล ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ อัตรา
เดือนละ 1,500 บาท เป็นจํานวนเงิน 18,000 บาท ตั้งจ่าย
ครบ 12 เดือน
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2559 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,352,120 บาท

-  เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 7
 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําป เป็น
เงิน 1,056,120 บาท และค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 12 อัตรา เป็นเงิน 1,296,000 บาท ตั้งจ่ายครบ 12
 เดือน
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 245,460 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 5 อัตรา เป็นเงิน 101,460 บาท และพนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน 12 อัตรา เป็นเงิน 144,000 บาท ตั้งจ่ายครบ 12
 เดือน
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,622,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 322,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 110,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ประจําป 2565 เป็นเงิน 10,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภย
 หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑที่
กําหนด
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 120,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ ให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
-  เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 1,100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 500,000 บาท

-  เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ และให้บริการบรรเทาความเดือดร้อน
แก่ประชาชน
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ค่าจ้างเหมาบริการในการอัดน้ํายาเคมีดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการอัดน้ํายาเคมีดับเพลิง ในการ
เตรียมความพร้อมการเกิดอัคคีภัยภายในสํานักงานเทศบาล และ
ชุมชนในเขตเทศบาล และจุดเสี่ยงภัยอื่นๆ
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจัก

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าอบรมในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และสร้างองคความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น การอบรมการ
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการจัดการน้ําตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ําใต้ดิน) จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการน้ําตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ําใต้ดิน) เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ในการดําเนินโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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โครงการดําเนินการช่วยเหลือประชาชน จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ โดยช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิด
ความเดือดร้อนด้านสาธารณภัย ภัยพิบัติต่างๆ ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวติ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และ
ความเดือดร้อนด้านอื่นๆ ซึ่งดําเนินการจัดเตรียม
วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช้ งบประมาณ ตลอดจนดําเนิน
การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นในการช่วยเหลือประชาชน
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2560 และ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561 -
 2565 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําป จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ ค่าจัดทําเอกสาร วารสารเผยแพร่
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 105
 ลําดับที่ 4 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการจัดตั้ง หรือฝึกอบรม
ทบทวนหลักสูตร เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณ วิทยากร วัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ ค่าจัดทํา
เอกสาร วารสารเผยแพร่โครงการค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
กิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น ค่า
อาหาร-เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าจัดทํา
เอกสาร วารสารเผยแพร่โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หน้าที่ 105
 ลําดับที่ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการรณรงคเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงคเฝ้าระวังป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสําคัญ (วันปใหม่ วัน
สงกรานต ฯลฯ) เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ ค่า
อาหาร-เครื่องดื่ม ค่าจัดทําเอกสาร วารสารเผยแพร่โครงการ ค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 694 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2564
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่  75
 ลําดับที่ 3 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายและอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สําหรับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร. ได้แก่  
1. เครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ อป
พร. ประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า ร่วมทั้งบัตร
ประจําตัว อปพร. วุฒิบัตร อปพร. และเข็มเครื่องหมาย อป
พร. ฯลฯ
2. วัสดุอื่นที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือยางหรือ
หนัง ผ้าปดปาก-ปดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า (รองเท้า
บู๊ต) เสื้อกันฝน เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
วัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโฟมสําหรับใช้ดับเพลิง ท่อสายส่งน้ํา สายดับ
เพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,035,080 บาท

งบบุคลากร รวม 1,348,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,348,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,144,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา พร้อม
ทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3
 ป (พ.ศ. 2564-2566) ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา(ต้น)
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา(ต้น)
3. นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ)
4. เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวนณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,220 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพพนักงานเทศบาล จํานวน 1
 อัตรา ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวนณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงาน
เทศบาล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ กองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา ๆ
 ละ 3,500 บาท/เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท และตําแหน่ง หัว
หน้าฝ่ายบริหารการศึกษา จํานวน อัตรา ๆ ละ 1,500
 บาท/เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชนตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ตั้งจ่ายครบ 12
 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 117,360 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พร้อมเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนประจําป ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ตั้ง
จ่ายครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 687,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 27,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจําป 2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ตามหนังสือ
สั่งการ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 
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ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการด้านต่างๆ จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมางานบริการด้านต่างๆที่จําเป็น
ในการบริหารงานฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงใน
การเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนต่าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเกี่ยวกับการฝึกอบรมการ
ประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
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โครงการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปดภาคเรียน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการช่วยเหลือนัก
เรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปดภาคเรียน ตามนโยบายการ
แก้ไขปัญหาสังคม และความยากจนเชิงบูรณาการของ
รัฐบาล เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปด-ปด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4
/ว 30 ลงวันทที่ 3 เมษายน 2558 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบ
แทนนักเรียน นักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 0044  ลงวันที่ 8
 มกราคม 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาการว่าง
งาน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑที่
ชํารุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น คอมพิวเตอร รถจักรยานยนต ครุภัณฑอื่น ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ และแบบ
พิมพต่างๆ น้ําดื่ม และอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณต่างๆ ตามความจํา
เป็น เช่น ไม้กวาด น้ํายาล้างห้องน้ํา แปรงขัดห้องน้ํา และ
อื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ และอุปกรณต่าง ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหล่อลื่น น้ํามันเกียร ใช้กับ
รถจักรยานยนต ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
เขียนโปสเตอร พู่กันและสี เมมโมรี่การด รูปสี หรือขาวดํา ที่ได้
จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตลับผงหมึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร แผ่น
บันทึกข้อมูล เมาส และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นที่ไม่ได้จัดในประเภทที่
กําหนด เช่น มิเตอรไฟฟ้า มิเตอรประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 17,163,410 บาท
งบบุคลากร รวม 5,441,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,441,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,319,620 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล จํานวน 11 อัตรา ตั้ง
จ่ายครบ 12 เดือน  เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564-
2566) ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน ดังนี้
1. ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลลํานารายณ (คศ.2)
2. ครู (คศ.2) จํานวน 3 ตําแหน่ง 
3. ครู (คศ.1) จํานวน 4 ตําแหน่ง
4. ครู ผู้ช่วย จํานวน 3 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้พนักงานครูเทศบาล ตําแหน่งผู้
อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลลํานารายณ จํานวน 1
 อัตรา ๆ เดือนละ 3,500 บาท ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน และเงินค่า
วิทยฐานะให้พนักงานครูเทศบาล ตําแหน่ง ครูชํานาญ
การ จํานวน 3 อัตรา ๆ เดือนละ 3,500 บาท ตั้งจ่ายครบ 12
 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,798,080 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง บุคลากร
สนับสนุนการสอน จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 11,520
 บาท จํานวน 138,240 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น        
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 471,840 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น        
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหน่ง ภารโรง จํานวน 1อัตรา ๆ เดือนละ 9,000 บาท เป็น
เงิน 108,000 บาท 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 7
 อัตรา ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน
ละ 9,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,080,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 156,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน จํานวน 1 อัตรา ๆ
 เดือนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น          
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหน่ง ภารโรง จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 1,000
 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น          
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 7 อัตรา และตําแหน่ง คนงานทั่ว
ไป จํานวน 3 อัตรา จํานวนอัตราเดือนละ 1,000 บาท เป็น
เงิน 120,000บาท ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 6,817,910 บาท
ค่าตอบแทน รวม 19,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ แก่ พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจําป 2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 9,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ตามหนังสือ
สั่งการ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กําหนดไว้
- เป็นไปหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 3,635,410 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการด้านต่างๆ จํานวน 900,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาแม่บ้าน คนงานทั่วไป ผู้ดูแล
เด็ก และจ้างเหมาบริการอื่นๆ เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลลํานารายณ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เทศบาล
ตําบลลํานารายณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงใน
การเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนต่าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเกี่ยวกับการฝึกอบรมการ
ประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องคราชัน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการใต้ร่มพระบารมี
บรมราชจักรีวงศฯ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดนิทรรศการ ค่า
ของรางวัล ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ตาม
ความจําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 102
 ลําดับที่ 10 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลลํานารายณ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทัศนศึกษานอก
สถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลลํานารายณ เช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าพาหนะ ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าตํารา ค่าของที่
ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าที่พัก และอื่นๆ ตามความจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 98
ลําดับที่ 19 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

วันที่พิมพ : 25/4/2565  16:56:02 หน้า : 65/164



โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องคราชัน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมคณะ
กรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิด
ไท้องคราชัน เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่อง
ดื่ม วัสดุอุปกรณ และอื่น ๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 98
 ลําดับที่ 17 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลลํา
นารายณและศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องคราชัน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้
องคราชัน เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม วัสดุอุปกรณ และอื่น ๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที4่) และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808. 2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 97
 ลําดับที่ 16 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการวันแม่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลลํานารายณและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องคราชัน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการวันแม่ โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องคราชัน เช่น ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 97
 ลําดับที่ 13 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องคราชันและผู้ดูแลเด็ก

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศึกษาดูงานคณะ
กรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิด
ไท้องคราชัน และผู้ดูแลเด็ก เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่า
เวชภัณฑ ค่าเอกสาร ค่าตํารา ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าที่
พัก และอื่นๆ ตามความจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที4่)  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 98
 ลําดับที่ 18 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,365,410 บาท

1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลลํานารายณ เป็น
เงิน 1,159,800 บาท ดังนี้
1.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาจํานวน 20,000
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 บาท
1.2 ค่าใช้จ่ายในการรณรงคป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา จํานวน 15,000 บาท
1.3 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาลศึกษา คน
ละ 1,700 บาท/ป จํานวน 160 คน เป็นเงิน 272,000 บาท
1.4 ค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200
 บาท/ป จํานวน 160 คน เป็นเงิน 32,000 บาท
1.5 ค่าเครื่องอุปกรณการเรียน ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100
 บาท/ภาคเรียน จํานวน 160 คน คนละ 200 บาท เป็น
เงิน 32,000 บาท
1.6 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300
 บาท/ป จํานวน 160 คน เป็นเงิน 48,000 บาท
1.7 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับอนุบาลศึกษา คน
ละ 215 บาท/ภาคเรียน จํานวน 160 คน คนละ 430 บาท เป็น
เงิน 68,800 บาท 
1.8 ค่าอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนอนุบาล
เทศบาล จํานวน 160 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน 672,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารส่วนตําบล)
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
ศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องคราชัน เป็นเงิน 478,500
 บาท ดังนี้
2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ คน
ละ 1,700 บาท/ป จํานวน 60 คน เป็นเงิน 102,000 บาท
2.2 ค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200
 บาท/ป จํานวน 60 คน เป็นเงิน 12,000 บาท
2.3 ค่าเครื่องอุปกรณการเรียน ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100
 บาท/ภาคเรียน จํานวน 60 คน คนละ 200 บาท เป็น
เงิน 12,000 บาท
2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300
 บาท/ป จํานวน 60 คน เป็นเงิน 18,000 บาท

วันที่พิมพ : 25/4/2565  16:56:02 หน้า : 68/164



2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับอนุบาลศึกษา คน
ละ 215 บาท/ภาคเรียน จํานวน 60 คน คนละ 430 บาท เป็น
เงิน 25,800 บาท 
2.6 ค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องคราชัน
เทศบาล จํานวน 60 คนๆ ละ 21 บาท จํานวน 245 วัน เป็น
เงิน 308,700 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารส่วนตําบล)
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ศูนยอบรมเด็กก่อนเกณฑประจํามัสยิดดารุสลาม เป็น
เงิน 727,110 บาท ดังนี้
3.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด ศูนยอบรม
เด็กก่อนเกณฑมัสยิดดารุสลา
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ม จํานวน 4 อัตรา เป็นเงิน 475,200บาท ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน
3.2 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ สังกัด ศูนยอบรมเด็กก่อนเกณฑมัสยิดดารุสสลา
มจํานวน 4 อัตราๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท ตั้งจ่าย
ครบ 12 เดือน
3.3 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5
ราย ที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง สังกัด ศูนยอบรมเด็กก่อนเกณฑ
มัสยิดดารุสสลาม จํานวน 4 อัตรา รวมเงินค่าครองชีพชั่ว
คราว เป็นเงิน 28,560 บาท
3.4 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนยอบรมเด็กก่อนเกณฑ
ประจํามัสยิดดารุสลามคนละ 1,700 บาท/ป จํานวน 45 คน เป็น
เงิน 76,500 บาท
3.5 ค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200
 บาท/ป จํานวน 45 คน เป็นเงิน 9,000 บาท
3.6 ค่าเครื่องอุปกรณการเรียน ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100
 บาท/ภาคเรียน จํานวน 45 คน คนละ 200 บาท เป็นเงิน 9,000
 บาท
3.7 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300
 บาท/ป จํานวน 45 คน เป็นเงิน 13,500 บาท
3.8 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับอนุบาลศึกษา คน
ละ 215 บาท/ภาคเรียน จํานวน 45 คน คนละ 430 บาท เป็น
เงิน 19,350 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารส่วนตําบล)และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว
 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรอง
รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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โครงการไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลลํานารายณและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องคราชัน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ ตกแต่งสถานที่ เวที ค่าจตุปัจจัย
ไทยธรรม และอื่น ๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 97
 (ลําดับที่ 12) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสินเพื่อ
ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่นคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ สระว่าย
น้ํา อาคารเรียน บ้านพัก และทรัพยสินอื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 2,862,900 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ และแบบ
พิมพต่างๆ น้ําดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ สวิตซ
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,582,900 บาท

1. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อจัดหา วัสดุอุปกรณต่างๆ เช่น ชาม จาน ถาด
หลุม ถ้วย ช้อน-ส้อม แก้วน้ํา ยางปูพื้นห้องน้ํา ที่นอน ผ้ากัน
เป้อน กระติกน้ํา พรมเช็ดเท้า และอื่นๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ
 เป็นเงิน 80,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. อาหารเสริม(นม)
    1. เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ
เด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลลํา
นารายณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องคราชันเทศบาลตําบลลํา
นารายณ ศูนยอบรมเด็กก่อนเกณฑมัสยิดดารุสสลาม (สําหรับ
จํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564) ดังนี้
- โรงเรียนอนุบาลลํานารายณ (สพฐ.) เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1
 - ป.6 จํานวน 1,010 คนๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน (จํานวน 52 สัปดาหๆ ละ 5 วัน) เป็นเงิน 1,935,362
 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
           - โรงเรียนวัดศิริบรรพต (สพฐ) เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1
 - ป.6 จํานวน 31 คนๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน (จํานวน 52 สัปดาหๆ ละ 5 วัน) เป็นเงิน 59,402.20
 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลลํานารายณ จํานวน 160
 คนๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน (จํานวน 52 สัปดาหๆ ละ 5
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 วัน) เป็นเงิน 306,592บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องคราชัน จํานวน 60 คนๆ ละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน (จํานวน 52 สัปดาหๆ ละ 5 วัน) เป็น
เงิน 114,972 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- ศูนยอบรมเด็กก่อนเกณฑมัสยิดดารุสสลาม จํานวน 45
 คนๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน (จํานวน 52 สัปดาหๆ ละ 5
 วัน) เป็นเงิน 86,229 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 1169 ลงวันที่ 7
 มิถุนายน 2564 เรื่อง หลักการจัดส่งนมดรงเรียนและแนวทาง
ดําเนินการงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจําปการ
ศึกษา 2564 ในสถานการณการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทั้งนี้ การจัดซื้ออาหารเสริม (นม ของแต่ละสถานศึกษา ให้จัดซื้อ
ตามจํานวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ภายใต้วงเงินงบประมาณดังกล่าว
ข้างต้น (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณการก่อสร้าง เช่น ท่อประปา ก๊อก
น้ํา หิน ดิน ทราย เหล็ก ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคลอรีนผง กรดเกลือ โชดาแอ๊ซ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ายาฆ่าแมลง ต้นไม้ ปุยเคมี หญ้า พันธุไม้ต่างๆ ใบ
มีดตัดหญ้า พลั่ว จอบ เสียม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
เขียนโปสเตอร พู่กันและสี เมมโมรี่การด รูปสี หรือขาวดํา ที่ได้
จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตลับผงหมึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร แผ่น
บันทึกข้อมูล เมาส ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุในการ จัดการเรียนการสอน ของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลลํานารายณ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้
องคราชัน เช่น ชอลค ปากกาไวทบอรด กระดานไวทบอรด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอรไฟฟ้า มิเตอร
ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนยรับเลี้ยงเด็ก สระว่ายน้ํา และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอชัยบาดาล (ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ของศูนยรับเลี้ยงเด็ก สระว่ายน้ํา และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นคําบริการอินเทอรเน็ตของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลลํานารายณ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ครุภัณฑการศึกษา

โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้ง สําหรับโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลลํานารายณ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค
ราชัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อพัฒนาทักษะด้านร่างกาย อารมณ สังคมและสติ
ปัญญา เช่น บ้านคุณหนู  ชุดชิงช้า 2 ที่นั่งและบ้านกระดาน
ลื่น อุโมงคหนอนหลากสี สะพานแขวนทรงปูจ๋า         รถเด็ก
น้อย รถเพนกวินขาไถ 5 ที่นั่ง กระดานลื่นโลมาน้อย รถยีราฟ ชุด
สะพานทรงตัวเส้นโค้ง ชุดอุปกรณฝึกทรงตัว ฯลฯ เป็นจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 300,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,603,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,603,800 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนศูนยอบรมเด็กก่อนเกณฑประจํามัสยิดดารุสสลาม จํานวน 231,600 บาท

- เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนยอบรมเด็กก่อนเกณฑ
ประจํามัสยิดดารุสสลาม
 จํานวน 45 คนๆ ละ 21 บาท จํานวน 245 วัน เป็น
เงิน 231,525 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดศิริบรรพต จํานวน 130,200 บาท

- เพื่อเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กอนุบาล และเด็ก ป
.1- ป.6 จํานวน 31 คน อัตราคน
ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 130,200 บาท (ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2564)

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลลํานารายณ จํานวน 4,242,000 บาท

- เพื่อเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้อนุบาล และเด็ก ป.1- ป
.6 จํานวน 1,010 คน อัตราคนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน 4,242,000 บาท (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารส่วนตําบล)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการศิลปนสอนศิลปะ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศิลปนสอน
ศิลปะ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบ็ดเตล็ดต่างๆ และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2561

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการดําเนิน
งานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ ในการส่งเสริมการดําเนินการจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ เพื่อรณรงค และแก้ไขปัญหายา
เสพติด หรือการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และจัดหาเอกสาร
ประกอบการเรียน และจัดหาครูสอนพิเศษ สําหรับเด็กมัธยม
ศึกษาตอนปลาย เช่น ด้านจริยธรรม กิจกรรมค่าย
เยาวชน กิจกรรมลานตนตรีด้านการจ้างเหมาต่างๆ คําสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 
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โครงการส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะเด็กและเยาวชนนักเรียน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพและ
เพิ่มพูนทักษะเด็กและเยาวชน นักเรียน ในการจัดการประกวด
แข่งขันทักษะด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชน ประชาชน เช่น แข่ง
ขันด้านวิชาการ แข่งขันเต้นแอโรบิก เต้นประกอบเพลง ด้าน
ดนตรี ฯลฯ เป็นค่าจัดซื้ออุปกรณต่างๆ ค่าอาหาร อาหาร
ว่าง เครื่องดื่มในการจัดประกวดการแข่งขัน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,693,420 บาท

งบบุคลากร รวม 1,287,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,287,420 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,245,420 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และ
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําป เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 -
 2566) ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณ
สุขฯ จํานวน 1 อัตราๆ เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000
 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2559  ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 1,406,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 111,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจําป 2565
          - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่นและค่าจ้างของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่2) ลงวัน
ที่ 24 กรกฎาคม 2558 (ข้อ18)
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหาร ทําการนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและในวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 (ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ได้
กําหนดไว้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 33,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ตามหนังสือ
สั่งการ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
     - เป็นไปหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย รวม 615,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าเบี้ยประกัยภัย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยสําหรับรถยนต ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกัน
ภัยทรัพยสินขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ได้แก่ จ้างทําสิ่งของ
ต่างๆ การจ้างเอกชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ การ
ประชาคมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การจ้างเอกชนดําเนินการอื่น ๆ
 และโครงการจ้างเหมาแรงงาน และคนงาน ปฏิบัติงานประจํา
ศูนยแพทยชุมชนเทศบาลตําบล ลํานารายณ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าอบรมในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และสร้างองคความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง เช่น การอบรมด้านงานป้องกันและควบคุมโรคฯ ด้านสิ่งแวด
ล้อม ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสา
สมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ค่าเวชภัณฑและค่าเบ็ด
เตล็ดอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 81
ลําดับที่ 2 
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โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย รวมพลคนรักสุขภาพ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการออก
กําลังกายรวมพลคนรักสุขภาพ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเบ็ดเตล็ดต่างๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 81
 ลําดับที่ 3 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูง
อายุ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเบ็ดเตล็ดต่างๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 81
 ลําดับที่ 5 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ รถยนต รถจักรยานยนต ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ และแบบ
พิมพต่างๆ น้ําดื่ม และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น หลอดไฟ สายไฟ ไมโครโฟน ฟวส ปลั๊กไฟฟ้า เบรก
เกอร ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อจัดหา วัสดุอุปกรณต่างๆ ตามความจํา
เป็น เช่น ไม้กวาด น้ํายาล้างห้องน้ํา แปรงขัดห้องน้ํา และ
อื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณการก่อสร้าง เช่น ท่อประปา ก็อก
น้ํา หิน ดิน ทราย เหล็ก ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ และอุปกรณต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหล่อลื่น น้ํามันเกียร ใช้กับ
รถยนต รถพยาบาล รถจักรยานยนต เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องแต่งกาย เช่น  ชุดฉุก
เฉินฯ ขณะใส่ปฏิบัติงาน ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
วัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
 วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นที่ไม่ได้จัดในประเภทที
กําหนด เช่น มิเตอรไฟฟ้า มิเตอรประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

 - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนยแพทยชุมชนเทศบาล
ตําบลลํานารายณ
อาคารป่าไม้ (ที่ทําการป่าไม้เก่า)
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาศูนยแพทยชุมชนเทศบาลตําบลลํา
นารายณ ค่าน้ําประปา
 (ที่ทําการป่าไม้เก่า) 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 2,707,260 บาท
งบบุคลากร รวม 247,260 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 247,260 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 247,260 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 1
 อัตรา ตําแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ พร้อมเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําป เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ
. 2564 - 2566) ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 2,460,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 (ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าใช้สอย รวม 2,450,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการความร่วมมือการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าสํารวจ บันทึกข้อมูลจํานวน
สัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ยาชา วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยา
คุมกําเนิด ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าประชาสัมพันธ ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
สวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระหรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562,- หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท  0808.5/ว1052ลงวันที่ 10
 เมษายน 2561,- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561,- หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว5052 ลงวันที่ 14
 ธันวาคม2561,- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ ลงวันที่ 7พฤศจิกายน 2562
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0819.7/ว19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 85
ลําดับที่ 21 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก(โรคติดต่อตามฤดูกาล) จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก (โรคติดต่อตามฤดูกาล) โดยกิจกรรมเพื่อ
ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและโรค
ระบาด เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ไข้หวัด 2009 ฯลฯ
 การอบรมให้ความรู้ ค่าเวชภัณฑ ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ ค่า
อาหารว่าง และค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดทําเอกสารรณรงคเผยแพร่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 82
ลําดับที่ 8 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา19COVID-19) จํานวน 2,200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาวัสดุอุปกรณในการป้องกันโรคไวรัสโคโร
นา 19 (COVID-19) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ อบรม ให้
ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรค ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุน การดําเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน และควบคุมโรคไวรัสโคโร
นา 19 (COVID-19) โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณป้องกันการติด
เชื้อ ตามแนวทางในการสอบสวนโรคและควบคุมโรค ของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนติดตาม
สถานการณ เฝ้าระวังสถานการณ และแจ้งให้ประชาชนทราบเป็น
ระยะ จัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการ
ประชาชน  จัดหาถุงยังชีพหรือเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงจัดหา
อาหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วย ผู้ถูกกักตัว ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
. 2496 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้
แก่องคกรปกครองส่วนถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ 1552 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2343 ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 -2565 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 1 (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้)
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 2,676,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,358,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,358,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 897,960 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 2
 อัตรา ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ และตําแหน่ง เจ้า
พนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 - 2566) ตั้ง
จ่ายครบ 12 เดือน
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 380,640 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2
 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําป   ตั้งจ่ายครบ 12
 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  (ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 61,500 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา 
และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 30 อัตรา 
ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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เงินอื่น ๆ จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษ สําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของพนักงาน
เทศบาล ตําแหน่ง พยาบาลปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลัก
เกณฑการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วย
งานบริการในสังกัดเทศบาล พ.ศ. 2552 ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน(ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 1,318,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 418,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจําป 2565
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่นและค่าจ้างของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่2) ลงวัน
ที่ 24 กรกฎาคม 2558 (ข้อ18)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ
- เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่า
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 และหลักเกณฑวิธีการและ
เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ
. 2552  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 8,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ตามหนังสือ
สั่งการ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 

ค่าใช้สอย รวม 900,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าเบี้ยประกันภัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยสําหรับรถยนต  ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองท้องถิ่น (ฉบับที2่) พ
.ศ.2563
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 800,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ได้แก่ จ้างทําสิ่งของ
ต่างๆ การจ้างเอกชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ การ
ประชาคมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การจ้างเอกชนดําเนินการ
อื่นๆ และโครงการจ้างเหมาแรงงาน และคนงาน ปฏิบัติงาน
อื่นๆ และโครงการจ้างเหมาแรงงาน และคนงาน ปฏิบัติงาน
ประจําศูนยแพทยชุมชนเทศบาลตําบลลํานารายณ ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาบริการศูนยแพทยชุมชน จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาบริการศูนย
แพทยชุมชน โดยให้บริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลลํานารายณ เป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 83
 ลําดับที่ 12
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 392,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 392,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําประกันภัยทั้งภาคบังคับและภาคสมัคร
ใจ รถราชการ ได้แก่ รถยนตส่วนกลาง  รถจักรยานยนต และ
เครื่องจักรกล ของกองช่าง 
- ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัย
ทรัพยสินขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  เช่น ค่า
ประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องจักรกล ฯลฯ ในการปฏิบัติงาน และจัดทํา
บริการสาธารณะตามภารกิจอํานาจหน้าที่ของกองช่าง เทศบาล
ตําบลลํานารายณ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของ พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่า
พาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าอบรมในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และสร้างองคความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง เช่น การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหารท้อง
ถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น การอบรมระบบปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ ระบบ e-plan e-laas งานด้าน
บุคลากร ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถ่าย
เอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต รถจักรยานยนต ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 192,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ
 วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคง
ทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียน
ภาพ กล่องและระวิงใส่ฟลมภาพยนต เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร เม
มโมรี่การด ฟลมสไลด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
 วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปด-ปดแก๊ส ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 110,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศูนยเครื่องจักรกล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30
 กันยายน 2563

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาศูนยเครื่องจักรกล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30
 กันยายน 2563
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งานสวนสาธารณะ รวม 2,694,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,772,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,772,700 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,623,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2
 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 12 อัตรา พร้อมเงินปรับ
ปรุงค่าตอบแทนประจําป 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน 
-พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1.พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา 1 อัตรา 
2.พนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ 1 อัตรา 
-พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 12 อัตรา ดังนี้
1.พนักงานสวนสาธารณะ 12 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 149,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 12
 อัตรา ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน
-พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1.พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา 1 อัตรา 
2.พนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ 1 อัตรา 
-พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 12 อัตรา ดังนี้
1.พนักงานสวนสาธารณะ 12 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 922,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจําป 2565
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่นและค่าจ้างของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่2) ลงวัน
ที่ 24 กรกฎาคม 2558 (ข้อ18)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหาร ทําการนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและในวันหยุดราชการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 
17 พฤศจิกายน 2559 
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ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถาง ตัดหญ้าตามซอย และ
สนามกีฬา สวนสาธารณะ หรือจัดทําสิ่งของต่างๆ ของกอง
ช่าง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ
การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําประกันภัยทั้งภาคบังคับและภาคสมัคร
ใจ รถราชการ ได้แก่ รถยนตส่วนกลาง  รถจักรยานยนต และ
เครื่องจักรกล ของกองช่าง 
-ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัย
ทรัพยสินขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  เช่น ค่าประกันความเสียหายอัน
เกิดจากการใช้รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องจักรกล ฯลฯ ในการ
ปฏิบัติงาน และจัดทําบริการสาธารณะตามภารกิจอํานาจหน้าที่
ของกองช่าง เทศบาลตําบลลํานารายณ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของ พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่า
พาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองครวมความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น  การจัดการราคากลางงานก่อ
สร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(EGP) การจัดทํางบ
ประมาณรายจ่าย โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านช่าง ฯลฯ ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต รถจักรยานยนต ฯลฯ (ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้)
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ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอด
ไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคง
ทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอย
สําเร็จรูป กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกลอร จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว ฯลฯ
 วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่าง ถุงเท้า/ถุง
มือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
วัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะ
สลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร ป้ายเตือน แผ่นป้ายจารจร กระจกโค้งมน ไฟ
แวบ ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางชะลอความเร็วรถหรือ
ยานพาหนะ สติ๊กเกอรติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปด-ปดแก๊ส ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่ใช้ในกิจการงานสวนสาธารณะ ฯลฯ
 (งานสวนสาธารณะ)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561 ข้อ 45ฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 7,687,980 บาท
งบบุคลากร รวม 3,862,980 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,862,980 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,474,420 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน5
 อัตรา ตําแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ  พนักงานจ้างทั่ว
ไป 30 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําป ตั้งจ่าย
ครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวนณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 388,560 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 30
 อัตรา ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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งบดําเนินงาน รวม 3,825,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจําป 2565
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่นและค่าจ้างของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่2) ลงวัน
ที่ 24 กรกฎาคม 2558 (ข้อ18)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ค่าอาหาร ทําการนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและในวันหยุดราชการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
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ค่าใช้สอย รวม 2,335,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 1,800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ได้แก่ เพื่อจ้างทําสิ่งของ
ต่างๆ การจ้างเอกชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ การ
ประชาคมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การจ้างเอกชนดําเนินการ
อื่นๆ และโครงการจ้างเหมาแรงงาน และคนงาน จ้างเหมาปรับ
ปรุงที่ทิ้งขยะ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าเบี้ยประกันภัย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยสําหรับรถยนต  ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองท้องถิ่น (ฉบับที2่) พ
.ศ.2563

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดระเบียบหาบเร่
แผงลอย เช่น 
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสรรพื้นที่จัด
ระเบียบ ค่าสื่อประชาสัมพันธ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 87
ลําดับที่ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการลดปริมาณขยะในชุมชน จํานวน 80,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงคลดปริมาณ
ขยะในชุมชน โดยจัดกิจกรรมรณรงค สร้างจิตสํานึกในชุมชนใน
การลดปริมาณขยะ และกําจัดขยะ ธนาคารขยะ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ ค่าเครื่องดื่ม ค่าเบ็ดเตล็ดต่างๆ ฯลฯ- เป็นไปตามพระราช
บัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 87
ลําดับที่ 4

โครงการวันสิ่งแวดล้อม จํานวน 75,000 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 88
 ลําดับที่ 6 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ได้แก่ รถขนขยะ รถแบคโฮ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 1,130,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ไม้กวาด เข่ง คราด ไม้กวาด
มือเสือ ตะกาว ถังขยะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณการก่อสร้าง เช่น ท่อประปา ก๊อก
น้ํา หิน ดิน ทราย เหล็ก ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก ไส้กรอง
น้ํามัน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 750,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหล่อลื่น น้ํามันเกียร ใช้กับ
รถยนตบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร สารอีเอ็ม ยาฆ่าแมลง ต้นไม้ ปุย
เคมี หญ้า พันธุไม้ต่างๆ ใบมีดตัดหญ้า พลั่ว จอบ เสียม ฯลฯ
                                               - เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ เสื้อ และ
รองเท้า ขณะใส่ปฏิบัติงาน ฯลฯ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายวัสดุเครื่อง
แต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ซึ่งไม่อยู่ในประเภทที่กําหนด เช่น ค่า
มิเตอร - ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัววาลวเปด - ปดแก๊ส ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,475,200 บาท

งบบุคลากร รวม 580,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 580,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 1
 อัตรา ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564-2566) ตั้ง
จ่ายครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวนณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 224,880 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนประจําป ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวนณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 895,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจําป 2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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ค่าใช้สอย รวม 880,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลลํานารายณ (กอง
สาธารณสุขฯ)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูง
อายุ เทศบาลตําบลลํานารายณ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ ค่าจัดทํา
เอกสาร วารสารเผยแพร่โครงการ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 94  

โครงการจัดมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อยไร้แอลกอฮอล จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดมหกรรมอาหาร
สะอาดรสชาติอร่อยไร้แอลกอฮอล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่ามหรสพ ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล และ
ค่าใช้จ่ายอื่นในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 91
ลําดับที่ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการเทศบาลพบประชาชน (สํานักปลัดเทศบาล) จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลพบ
ประชาชน โดยออกพบปะกับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกกลุ่ม
อาชีพ เพื่อให้บริการ สาธิต การจัดนิทรรศการ รายงานกิจการ
เทศบาล ตลอดจนรับทราบปัญหาความต้องการ ข้อมูลข่าวสาร ให้
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประกอบด้วย ค่าอาหาร-เครื่อง
ดื่ม วัสดุอุปกรณ ค่าจัดทําเอกสาร วารสารเผยแพร่โครงการ ค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 4335 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 และ หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15
 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 76
 ลําดับที่ 3 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สํานักปลัด) จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ การศึกษาดู
งาน กลุ่มเสี่ยง เยาวชน ประชาชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง การจัดพิมพเอกสารรณรงคเผย
แพร่ ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดโครงการหรือกิจกรรม ดังนี้
(1) กิจกรรมลานดนตรี และหรือการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด  จํานวน 100,000 บาท
(2) กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
(3) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่น
ดิน  จํานวน  50,000 บาท
(4) การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่นัก
เรียน เด็ก เยาวชน  จํานวน  100,000 บาท
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่  78
  ลําดับที่  8,9,10,11 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบ
การร้านอาหารและแผงลอย เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่า
วัสดุ อุปกรณ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ- เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 91
ลําดับที่ 2 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริฯ เทศบาลตําบลลํานารายณ เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ ค่าจัดทําเอกสาร วารสารเผยแพร่โครงการ ค่า
อาหาร-เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท
0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 13 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 2,915,320 บาท

งบบุคลากร รวม 355,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 1
 อัตรา ตําแหน่งนักสันทนาการ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564-2566) ตั้ง
จ่ายครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้)

งบดําเนินงาน รวม 1,260,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจําป 2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 720,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการด้านต่างๆ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมางานบริการด้านต่าง ๆ ที่จํา
เป็นในการบริหารงานฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อ
สร้าง โดยสิ่งก่อสร้างนั้นเป็นอาคารหรือการดําเนินการที่อยู่ในข่าย
ของการควบคุมอาคาร ตาม พรบ.วิศวกร และพรบ.สถาปนิก ซึ่ง
อยู่นอกเหนือลักษณะงานที่บุคลากรในกองช่าง เทศบาลตําบลลํา
นารายณ จะสามารถดําเนินการได้
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
ของ เด็ก เยาวชน และประชาชน กีฬาระหว่างหน่วยงาน กีฬา
ระหว่างชุมชน และการจัดการแข่งขันกีฬาอื่น เช่น พิธี
เปด - ปด ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เงินรางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจัดเตรียมสนาม ค่า
จ้างเหมารถรับส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดการแข่ง
ขัน ค่าสนับสนุนส่งเสริมทีมเข้ารวมการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเป็นผู้จัดการแข่งขัน เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหารเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 100
ลําดับที่ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น ค่าวัสดุตกแต่งเวที สถานที่ คําของรางวัล เงินรางวัล
ประกวดกิจกรรมต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า
เวที และอื่นๆ ตามความจําเป็น และเกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

วันที่พิมพ : 25/4/2565  16:56:03 หน้า : 117/164



โครงการเทิดไท้องคราชันและปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทิดไท้องคราชันและ
ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ โดยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ เช่น การแข่งขัน เดิน - วิ่ง แข่งขันจักรยาน แข่งขันเทควัน
โด กีฬามวยไทย การรณรงค ฯลฯ เช่น ถ้วยรางวัล เหรียญ
รางวัล เงินรางวัล ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าประชา
สัมพันธค่าเสื้อกีฬา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหารเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา
ขั้นพื้นฐาน เช่น ค่าอุปกรณ ค่าวิทยากร ค่าอบรม ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสินเพื่อ
ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น อุปกรณสนามเด็กเล่น เครื่องออกกําลัง
กาย ตลอดจนเครื่องสูบน้ํา ไดนาโมครุภัณฑอื่น ของสนามกีฬา
เทศบาลตําบลลํานารายณ 1 และสนามเทศบาลตําบลลํา
นารายณ 2 (หน้าโรงพยาบาลชัยบาดาล) ลานกีฬา สนามเด็ก
เล่น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ เช่น หลอดไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อจัดหา วัสดุอุปกรณต่างๆ ตามความจํา
เป็น เช่น ไม้กวาด น้ํายาล้างห้องน้ํา แปรงขัดห้องน้ํา และ
อื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ เพื่อใช้ในสนามกีฬา เช่น ชุด
สายชําระ ก๊อกน้ําและอื่นๆ  ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ายาฆ่าแมลง ต้นไม้ ปุยเคมี หญ้า พันธุไม้ต่างๆ ใบ
มีดตัดหญ้า พลั่ว จอบ เสียม ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
เขียนโปสเตอร พู่กันและสี เมมโมรี่การด รูปสี หรือขาวดํา ที่ได้
จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
กีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ บาสเกตบอล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ที่ไม่ได้จัดในประเภทที่
กําหนด เช่น มิเตอรไฟฟ้า มิเตอรประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสนามกีฬาเทศบาลฯ ที่อยู่ในความรับผิด
ชอบของเทศบาลฯ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
ชัยบาดาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค
อําเภอ ชัยบาดาลที่ใช้บริเวณสนามกีฬาเทศบาล ตลอดจนสนาม
กีฬาที่เทศบาลรับผิดชอบ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 1,300,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,300,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงรั้วสนามกีฬาเทศบาลตําบลลํานารายณ แห่งที่ 1 
หมู่ที่ 8 ตําบลลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด      กม.  0+000   N  15.12015    E   101.08703
       ถึง  กม.  0+180   N  15.11993    E   101.08778

จํานวน 1,300,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรั้วสนามกีฬาเทศบาลตําบลลํา
นารายณ แห่งที่ 1 หมู่ที่ 8 ตําบลลํานารายณ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี รายละเอียดโครงการ ดังนี้
     1.  งานปรับปรุงรั้ว คสล. สูงไม่น้อยกว่า 1.95 เมตร ยาว
รวม 180.00 เมตร
     2.  งานรื้อถอนรั้ว คสล. เดิม
     3.  งานรื้อถอนเสาไฟฟ้าและโครงสร้างเดิม
     ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลลํานารายณ เลขที่ 22/2564
     -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2561 - 2565 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 4
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 215,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต เช่น วัสดุอุปกรณ ตกแต่งสถานที่ ตกแต่งรถยนตขบวน
แห่นางสงกรานต ค่าของรางวัล และเงินรางวัลการประกวด ค่าจัด
กีฬาพื้นเมือง กิจกรรมต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่อง
ดื่ม ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ดอกไม้ประดับ ตกแต่งประรําพิธีสรงน้ํา
ดําหัวผู้สูงอายุ ค่าพาหนะ ค่ามหรสพการแสดง ค่า
เวที แสง เสียง และอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการจัดงานประเพณี
สงกรานต ฯลๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวัน
ที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการจัดงาน
ประเพณีตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเข้า
พรรษา เช่นวัสดุอุปกรณ ตกแต่งสถานที่ ตกแต่งรถยนต ขบวนแห่
เทียน และเงินรางวัลการประกวดกิจกรรมต่างๆ  ค่าเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร อาหารว่าง ค่าดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องไทยธรรม ดอกไม้
ประดับตกแต่งเทียน ต้นเทียนและอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวัน
ที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการจัดงาน
ประเพณีตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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โครงการจัดงานวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโว) จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันออก
พรรษา (ตักบาตรเทโว) เช่น วัสดุอุปกรณ ค่าเช่าเครื่องแต่ง
กาย ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าดอกไม้ ธูป
เทียน เครื่องไทยธรรมและอื่น ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวัน
ที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการจัดงาน
ประเพณีตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน เพื่ออบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและ
เยาวชน เช่น คําวัสดุ อุปกรณ ค่าจัดทําเอกสาร วารสารเผยแพร่
โครงการ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม คําใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวัน
ที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการจัดงาน
ประเพณีตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเพณีลอย
กระทง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่าจ้างเหมา
ดนตรี เวที ไฟฟ้า สถานที่ ค่าของรางวัลในการจัดการประกวด
นางนพมาศ ประกวดกระทง ค่าของขวัญกรรมการ ค่าน้ํา ค่า
อาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจัดทํากระทง ค่าจัดตกแต่ง
รถยนตขบวนแห่และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวัน
ที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการจัดงาน
ประเพณีตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการประเพณีวันขึ้นปใหม่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นคําใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเทณีวันขึ้นป
ใหม่ เช่น ค่าปัจจัยเครื่องไทยธรรมถวายพระ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าจัดสถานที่ คําเวที ด่าตนตรี ค่า
มหรสพ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวัน
ที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการจัดงาน
ประเพณีตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน โดยจัดการประกวดแข่งขัน และ
จัดกิจกรรมด้านการศาสนา และคุณธรรม จริยธรรม เช่น การ
ประกวดสวดมนต การจัดโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัย และมีค่าใช้
จ่ายเป็นเงินรางวัล ค่าเกียรติบัตร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม และอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวัน
ที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการจัดงาน
ประเพณีตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหมู่บ้านศีล 5
 ประชาเป็นสุข เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มในการประชุม ค่า
ประชาสัมพันธ ค่าจัดทําเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวัน
ที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการจัดงาน
ประเพณีตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,795,030 บาท

งบบุคลากร รวม 1,155,030 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,155,030 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 953,340 บาท

เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปเป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2564-
2566) ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน
 งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1.ผู้อํานวนการกองช่าง 1 อัตรา 
2.หัวหน้าฝ่ายการโยธา 1 อัตรา 
3.เจ้าพนักงานธุรการ(ปง.) 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 330 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพพนักงานเทศบาล จํานวน 1
 อัตรา ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1.เจ้าพนักงานธุรการ(ปง.) 1 อัตรา 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1
 อัตราๆ เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน  42,000 บาท และ
ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
จํานวน 1 อัตราๆ เดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน18,000 บาท ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) 
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559  ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบตที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 117,360 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําป ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน 
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1.พนักงานขับรถยนต 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน 
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1.พนักงานขับรถยนต 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 640,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 225,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

1 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าพนักงานผู้ตรวจแบบแปลนก่อ
สร้าง หรือดัดแปลงอาคาร ให้แก่นายช่าง นายตรวจ
ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ.ควบ
คุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535และ (ฉบับที่ 3) เป็นเงิน
จํานวน 5,000.-บาท 
2 เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจําป 2565  เป็นเงิน
จํานวน 10,000.-บาท
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่นและค่าจ้างของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่2) ลงวัน
ที่ 24 กรกฎาคม 2558 (ข้อ18)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหาร ทําการนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและในวันหยุดราชการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 
17 พฤศจิกายน 2559 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยที่ได้กําหนดไว้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ได้กําหนดไว้ 
- เป็นไปหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเข้า
เล่ม หรือเย็บเล่มเอกสาร ค่ารังวัดที่ดิน หรือจัดทําสิ่งของ
ต่างๆ ของกองช่าง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําประกันภัยทั้งภาคบังคับและภาคสมัคร
ใจ รถราชการ ได้แก่ รถยนตส่วนกลาง  รถจักรยานยนต และ
เครื่องจักรกล ของกองช่าง 
- ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัย
ทรัพยสินขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  เช่น ค่า
ประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องจักรกล ฯลฯ ในการปฏิบัติงาน และจัดทํา
บริการสาธารณะตามภารกิจอํานาจหน้าที่ของกองช่าง เทศบาล
ตําบลลํานารายณ

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อ
สร้าง โดยสิ่งก่อสร้างนั้นเป็นอาคารหรือการดําเนินการที่อยู่ในข่าย
ของการควบคุมอาคาร ตาม พรบ.วิศวกร และพรบ.สถาปนิก ซึ่ง
อยู่นอกเหนือลักษณะงานที่บุคลากรในกองช่าง เทศบาลตําบลลํา
นารายณ จะสามารถดําเนินการได้
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของ พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่า
พาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนลํานารายณ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานปรับปรุงผังเมืองรวม
ชุมชนลํานารายณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
 หน้าที่ 41 ลําดับที่ 13 

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองครวมความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น การจัดการราคากลางงานก่อสร้าง
ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(EGP) การจัดทํางบประมาณราย
จ่าย โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
ช่าง ฯลฯ ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑต่างๆ ที่ใช้ใน
หน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร  โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต
รถจักรยานยนต ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 

ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็กเครื่อง
เจาะกระดาษ ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร  ผ้าใบเต้นทขนาด
ใหญ่ ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท ตัวเย็บกระดาษ ธงชาติ ธง ภปร
. ธง สก. สิ่งพิมพที่ได้จาก
การซื้อ  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น ชาม ช้อน-ส้อม แก้วน้ํา ฯลฯ ใช้
ในการบริการประชาชนที่มาติดต่องานราชการกองช่าง 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อต
และสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง 
น้ํากลั่น ฯลฯ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต(อะไหล่) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช หัว
เทียน แบตเตอรี่ ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูกปน สายไฮดรอลิค ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร น้ํามัน
หล่อลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน
เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า หมวก  เสื้อสะท้อน
แสง  ฯลฯ สําหรับใช้ปฏิบัติราชการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วันที่พิมพ : 25/4/2565  16:56:03 หน้า : 134/164



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk ,Removable Disk ,Compact Disc, Fl
ash Drive) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วย
ประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ แผงแป้นอักขระ หรือ แป้น
พิมพ (Key Board)  เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่
ซิป (Memory Chip)เช่น RAM เมาส เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต (Didkette) แบบฮา
รดดิสต(Hard Disk) แบบซีดรรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล
 (Optical) เป็นต้น เราเตอร (Router) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาศูนยเครื่องจักรกล ฯลฯ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561 ข้อ 45ฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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งานก่อสร้าง รวม 14,626,840 บาท
งบบุคลากร รวม 2,620,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,620,440 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,510,800 บาท

เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปเป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2564-
2566) ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน
งาน ก่อสร้าง จํานวน   5   อัตรา ดังนี้
1.นายช่างเขียนแบบ(ชง.) 1 อัตรา  
2.วิศวกรโยธา(ปก./ชก.) 1 อัตรา 
3.นายช่างโยธา(ปง./ชง.) 1 อัตรา 
4.นายช่างโยธา(ชง.) 1 อัตรา 
5.นายช่างไฟฟ้า(ปง.) 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 26,220 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพพนักงานเทศบาล จํานวน 2
 อัตรา  ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน งานก่อสร้าง จํานวน   2
   อัตรา ดังนี้
1.นายช่างโยธา(ปง./ชง.) 1 อัตรา 
2.นายช่างไฟฟ้า(ปง.) 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 990,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนประจําป 
งาน ก่อสร้าง จํานวน   6   อัตรา ดังนี้
1.ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา
2.ผู้ช่วยช่างโยธา 2 อัตรา
3.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
4.พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า 1 อัตรา
5.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายครบ 12
 เดือน 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 93,420 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน 
งาน ก่อสร้าง จํานวน   4  อัตรา ดังนี้
1.ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา
2.ผู้ช่วยช่างโยธา 2 อัตรา
3.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 1,460,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 165,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าพนักงานผู้ตรวจแบบแปลนก่อ
สร้าง หรือดัดแปลงอาคาร ให้แก่นายช่าง นายตรวจ
ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม โดย พรบ
.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535และ  (ฉบับที่ 3
) จํานวน 5,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจําป 2565 จํานวน 10,000
 บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่นและค่าจ้างของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่2) ลงวัน
ที่ 24 กรกฎาคม 2558 (ข้อ18)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหาร ทําการนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและในวันหยุดราชการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ได้กําหนดไว้ 
- เป็นไปหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเข้า
เล่ม หรือเย็บเล่มเอกสาร ค่ารังวัดที่ดิน หรือจัดทําสิ่งของ
ต่างๆ ของกองช่าง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําประกันภัยทั้งภาคบังคับและภาคสมัคร
ใจ รถราชการ ได้แก่ รถยนตส่วนกลาง  รถจักรยานยนต และ
เครื่องจักรกล ของกองช่าง 
- ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัย
ทรัพยสินขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  เช่น ค่า
ประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องจักรกล ฯลฯ ในการปฏิบัติงาน และจัดทํา
บริการสาธารณะตามภารกิจอํานาจหน้าที่ของกองช่าง เทศบาล
ตําบลลํานารายณ
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ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อ
สร้าง โดยสิ่งก่อสร้างนั้นเป็นอาคารหรือการดําเนินการที่อยู่ในข่าย
ของการควบคุมอาคาร ตาม พรบ.วิศวกร และพรบ.สถาปนิก ซึ่ง
อยู่นอกเหนือลักษณะงานที่บุคลากรในกองช่าง เทศบาลตําบลลํา
นารายณ จะสามารถดําเนินการได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของ พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่า
พาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนลํานารายณ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานปรับปรุงผังเมืองรวม
ชุมชนลํานารายณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
 หน้าที่ 41 ลําดับที่ 13 
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองครวมความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น การจัดการราคากลางงานก่อสร้าง
ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(EGP) การจัดทํางบประมาณราย
จ่าย โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
ช่าง ฯลฯ ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพยสิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร  โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต
รถจักรยานยนต ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 

ค่าวัสดุ รวม 845,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษ ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร  ผ้าใบเต้นทขนาด
ใหญ่ ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น กระดาษ ปากกา  ดินสอ ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท ตัวเย็บกระดาษ ธงชาติ ธง ภปร
. ธง สก. สิ่งพิมพที่ได้จาก
การซื้อ  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า  มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  โคมไฟ ฯลฯ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่นฟวส เทปพันสายไฟ หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า เบรก
เกอร แบตเตอรี่โซล่าเซลล กล่องรับสัญญาณฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ เช่น แผง
วงจร  ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เทปวัดระยะ เลื่อย เครื่อง
วัดขนาดเล็ก  (ตลับเมตร ลูกดิ่ง) สว่านมือ ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต
บล็อก ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ฯลฯ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและ
อุปกรณประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อต
และสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต(อะไหล่) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช หัว
เทียน แบตเตอรี่ ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูกปน สายไฮดรอลิค ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร น้ํามัน
หล่อลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น เคียว ผานไถกระทะ มีดตัด
ต้นไม้ ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว อุปกรณในการขยายพันธพืช เช่นใบมีด เชือก ฯลฯ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ เช่น หัว
กะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุจราจร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร ป้ายเตือน แผ่นป้ายจารจร กระจกโค้งมน ไฟ
แวบ ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางชะลอความเร็วรถหรือ
ยานพาหนะ สติ๊กเกอรติดรถหรือยานพาหนะฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าหอนาฬิกา ป้ายเฉลิมพระเกียรติ 
เสาส่องสว่างไฮเมท และไฟฟ้าสาธารณะในส่วนที่เกินจาก
ระเบียบการที่ได้กําหนดไว้ในเขตเทศบาลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561 ข้อ 45ฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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งบลงทุน รวม 10,546,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,546,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสระบุรี-หล่มสัก 1 ขวา 2/4 (ซอย
ข้างบ้าน ป้าอัมพร) หมู่ที่ 1 ตําบลชัยนารายณ อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี  
พิกัด      กม.  0+000    N  15.21949    E  101.12093    
       ถึง  กม.  0+075    N 15.21428     E 101.12110

จํานวน 215,800 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยสระบุรี-หล่มสัก 1
 ขวา 2/4 (ซอยข้างบ้าน ป้าอัมพร) หมู่ที่ 1 ตําบลชัย
นารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี รายละเอียด
โครงการ ดังนี้
     1.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.50
 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 337.50 ตารางเมตร
     ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเลข
ที่ ทถ -2-202, ทถ-2-204 และแบบแปลนเทศบาลตําบลลํา
นารายณ 14/2564 
      -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ
. 2561 - 2565 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 8
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสระบุรี-หล่มสัก 11/1 (ข้างบ้านโลง
เย็น) ซอยสระบุรี-หล่มสัก 11/2 (ข้างบ้านนายเทิดศักดิ์  นาคแย้ม) 
และซอยสระบุรี-หล่มสัก 11/3 (ตรงข้ามบ้านนายเทิดศักดิ์  นาค
แย้ม) หมู่ที่ 1 ตําบลชัยนารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

จํานวน 500,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยสระบุรี-หล่มสัก 11/1
 (ข้างบ้านโลงเย็น) ซอยสระบุรี-หล่มสัก 11/2 (ข้างบ้านนายเทิด
ศักดิ์  นาคแย้ม) และซอยสระบุรี-หล่มสัก 11/3 (ตรงข้ามบ้านนาย
เทิดศักดิ์  นาคแย้ม) หมู่ที่ 1 ตําบลชัยนารายณ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี รายละเอียดโครงการ ดังนี้
     พิกัด      กม.   0+000  N  15.22361   E  101.12463
            ถึง  กม.   0+050  N  15.22412   E  101.12453
     1.  ซอย 11/1 กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร
     พิกัด      กม.   0+000  N  15.22353   E  101.12365
            ถึง  กม.   0+033  N  15.22322   E  101.12367 
     2.  ซอย 11/2 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 165  ตารางเมตร
     พิกัด      กม.   0+000  N  15.22352   E  101.12338
            ถึง  กม.   0+056  N  15.22403   E  101.12332   
     3.  ซอย 11/3 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร
     ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเลข
ที่ ทถ-2-202, ทถ-2-204 และแบบแปลนเทศบาลตําบลลํา
นารายณ 19/2564 
      -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ
. 2561 - 2565 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 13
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสระบุรี-หล่มสัก 9/4 (ซอยข้างบ้าน 
น.ส.จุฑามาศ  หวลอาวรณ) หมู่ที่ 1 ตําบลชัยนารายณ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
พิกัด       กม.  0+000  N  15.22307    E  101.12236    
       ถึง   กม.  0+250  N  15.22326    E 101.12469

จํานวน 850,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยสระบุรี-หล่มสัก 9/4
 (ซอยข้างบ้าน น.ส.จุฑามาศ หวลอาวรณ)     หมู่ที่ 1 ตําบลชัย
นารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี รายละเอียด
โครงการ ดังนี้
     1.  ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 250
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250
 ตารางเมตร
     ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเลข
ที่ ทถ-2-202, ทถ-2-204 และแบบแปลนเทศบาลตําบลลํา
นารายณ 18/2564 
      -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ
. 2561 - 2565 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 12
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โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยข้างร้านเป๊ยกมอเตอร หมู่ที่ 10 
ตําบลลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด      กม.  0+000  N  15.13144   E  101.08654
       ถึง  กม.  0+213  N  15.13219   E  101.08567

จํานวน 279,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยข้างร้านเป๊ยก
มอเตอร หมู่ที่ 10 ตําบลลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี รายละเอียดโครงการ ดังนี้
     1.  งานก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 6.00
 เมตร ยาว 213.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,278.00 ตารางเมตร
    ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น เลข
ที่ ทถ-2-201 (2) และแบบแปลนเทศบาลตําบลลํานารายณ เลข
ที่ 10/2564 
     -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ
. 2561 - 2565 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก แยกซอยท่ามะนาว 7/1 หมู่ที่ 8 
ตําบลลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด      กม.   0+000  N  15.12416  E  101.08793
       ถึง  กม.   0+210  N  15.12532  E  101.08678

จํานวน 275,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก แยกซอยท่ามะนาว 7/1
 หมู่ที่ 8 ตําบลลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ราย
ละเอียดโครงการ ดังนี้
     1.  งานก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4.50
 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 945.00 ตารางเมตร
     ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น เลข
ที่ ทถ-2-201 (1) และแบบแปลนเทศบาลตําบลลํานารายณ เลข
ที่ 11/2564 
    -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2561 - 2565 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 5
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โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลตคอนกรีต ซอยท่ามะนาว 6 (ข้าง
สถานีดับเพลิง) หมู่ที่ 6 ตําบลลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี 
พิกัด      กม.  0+000  N  15.12308  E  101.08169
       ถึง  กม.  0+100  N  15.12268  E  101.08129

จํานวน 170,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลตคอนกรีต ซอยท่า
มะนาว 6 (ข้างสถานีดับเพลิง) หมู่ที่ 6 ตําบลลํานารายณ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี รายละเอียดโครงการ ดังนี้
     1.  งานก่อสร้างถนนแอสฟัลตคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4.00
 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร
     ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น เลข
ที่ ทถ-7-201, ทถ-7-601 และแบบแปลนเทศบาลตําบลลํา
นารายณ เลขที่ 3/2564 
     -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ
. 2561 - 2565 หน้าที่ 1 ลําดับที่ 2
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โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลตคอนกรีต ซอยสุระนารายณ 18 ถึง
ซอยสุระนารายณ 22 (หน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 5 ตําบลลํา
นารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด      กม.   0+000      N  15.12664  E  101.08364
       ถึง  กม.  0+234.70  N  15.12758  E  101.08451

จํานวน 633,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลตคอนกรีต ซอยสุระ
นารายณ 18 ถึงซอยสุระนารายณ  22 (หน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่
บ้าน) หมู่ที่ 5 ตําบลลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี รายละเอียดโครงการ ดังนี้
     1. งานก่อสร้างถนนแอสฟัลตคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 6.00
 เมตร ยาว 234.70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,349.40 ตารางเมตร
     ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น เลข
ที่ ทถ-7-401 (2), ทถ-7-601 และแบบแปลนเทศบาลตําบลลํา
นารายณ เลขที่ 8/2564 
     -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ
. 2561 - 2565 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 4

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขวาทาง ซอยสุระนารายณ 30 
หมู่ที่ 11 ตําบลลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด      กม. 0+000  N  15.13124    E  101.08680
       ถึง  กม.  0+163  N  15.13095   E  101.08752

จํานวน 731,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขวาทาง ซอยสุระ
นารายณ 30 หมู่ที่ 11 ตําบลลํานารายณ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี รายละเอียดโครงการ ดังนี้
     1.  งานก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขวาทาง ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 163.00 เมตร
     ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท2-13 และแบบแปลนเทศบาล
ตําบลลํานารายณ เลขที่ 7/2564 
     -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ
. 2561 - 2565 หน้าที่ 1 ลําดับที่ 1
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ซ้ายทาง ซอยบ้านอาจารยบุญ
ยัง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 11 ตําบลลํานารายณ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด       กม.  0+000  N  15.12916  E  101.08905
        ถึง  กม.  0+069  N  15.12892  E  101.08934

จํานวน 280,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ซ้ายทาง ซอยบ้าน
อาจารยบุญยัง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 11 ตําบลลํา
นารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี รายละเอียด
โครงการ ดังนี้
     1.  งานก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ซ้ายทาง ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 69.00 เมตร
     ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท2-13 และแบบแปลนเทศบาล
ตําบลลํานารายณ เลขที่ 6/2564
     -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ
. 2561- 2565 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 16
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โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. (ขวา
ทาง) ถนนไปคลองเขว้า (ต่อจากแนวเดิม) หมู่ที่ 11 ตําบลลํา
นารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด       กม.  0+000  N  15.13106   E  101.08993
        ถึง  กม.  0+299  N  15.13234   E  101.09096

จํานวน 948,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมบ่อ
พัก คสล. (ขวาทาง) ถนนไปคลองเขว้า (ต่อจากแนวเดิม) หมู่ที่ 11
 ตําบลลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี รายละเอียด
โครงการ ดังนี้
     1.  งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย
กลาง 0.80 เมตร (มอก.ชั้น 3) ยาวรวม 272.00 เมตร
     2.  งานก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย
กลาง 0.80 เมตร เฉลี่ยทุกระยะ 10.00 - 12.00 เมตร จํานวน 27
 บ่อ
     ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (แก้ไข
ปรับปรุง) เลขที่ ท2-03 และแบบแปลนเทศบาลตําบลลํา
นารายณ เลขที่ 4/2564 
     -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2561 - 2565 หน้าที่ 1 ลําดับที่ 1
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โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. (ทั้ง 2 
ข้าง) ซอยแยกซอยท่ามะนาว 4 ขวา 2 (ข้างร้านน้ําแข็ง) หมู่ที่ 6 ตํา
ลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด       กม.  0+000   N  15.12332 E  101.08088    
       ถึง  กม.  0+070   N 15.12351  E  101.08067

จํานวน 433,600 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมบ่อ
พัก คสล. (ทั้ง 2 ข้าง) ซอยแยกซอยท่ามะนาว 4 ขวา 2 (ข้างร้าน
น้ําแข็ง) หมู่ที่ 6 ตําลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี รายละเอียดโครงการ ดังนี้
     1.  งานก่อสร้าง คสล. กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 120.40
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.40
 ตารางเมตร
     2.  งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย
กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) ยาวรวม 126.00 เมตร
     3.  งานก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย
กลาง 0.40 เมตร เฉลี่ยทุกระยะ 8.00 – 10.00 เมตร จํานวน 14
 บ่อ 
     ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ-2-
204 แบบแก้ไขปรับปรุงเลขที่ ท2-03 และแบบแปลนเทศบาล
ตําบลลํานารายณ เลขที่ 9/2564
     -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ
. 2561 - 2565 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 23
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โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. และบ่อพัก คสล. พร้อม
ถนน คสล.หลังท่อระบายน้ํา ทางแยกซอยสระบุรี-หล่มสัก 4 (ซอย
นิยมชัยแทรกเตอร) บรรจบทางแยกซอยคชเสนีย 5 (ซอยอ่างน้ํา
นิคม) หมู่ที่ 4 ตําบลชัยนารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
พิกัด     กม.  0+000  N 15.21861  E 101.13500    
      ถึง  กม.  0+084  N 15.21861  E 101.13500

จํานวน 296,500 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. และบ่อพัก คสล
. พร้อมถนน คสล.หลังท่อระบายน้ํา ทางแยกซอย
สระบุรี-หล่มสัก 4 (ซอยนิยมชัยแทรกเตอร) บรรจบทางแยกซอย
คชเสนีย 5 (ซอยอ่างน้ํานิคม) หมู่ที่ 4 ตําบลชัยนารายณ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี รายละเอียดโครงการ ดังนี้
     1.  งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย
กลาง 0.60 ม. (มอก. ชั้น 3) ยาว 75.00 เมตร
     2.  งานก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนยกลาง 0.60 ม
. เฉลี่ยทุกระยะ 8.00 - 10.00 เมตร จํานวน 9 บ่อ
     3.  งานก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 1.10 เมตร ยาว 67.00
 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 64.50
 ตารางเมตร
     ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเลข
ที่ ทถ -2-202, ทถ-2-204, แบบแก้ไขปรับปรุง เลขที่ ท2-03 และ
แบบแปลนเทศบาลตําบลลํานารายณ 13/2564
      -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ
. 2561 - 2565 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 7

วันที่พิมพ : 25/4/2565  16:56:03 หน้า : 154/164



ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง ได้แก่ บํารุงรักษา หรือซ่อมแซมถนน (ถนนหิน
คลุก ถนน คสล. ถนนลาดยาง) สะพาน ท่อระบายน้ํา ฝาท่อ
ระบายน้ํา คสล. บ่อพัก บ่อบาดาล  และอื่นๆ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง ได้แก่ อาคารซ่อมบํารุง อาคารจอดรถ อาคารเก็บ
พัสดุ อาคาร คสล. 2 ชั้น และอาคารอื่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 

โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ถนนหลังโรงเรียนชัยบาดาลไปคลองเข
ว้า (ข้างบ้านนางสมัย นวลอ่อน) หมู่ที่ 11 ตําบลลํานารายณ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกีด      กม.  0+000  N  15.13352   E  101.09222
       ถึง  กม.  0+166  N  15.13412   E  101.09293

จํานวน 580,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน คสล. ถนนหลังโรงเรียนชัยบาดาล
ไปคลองเขว้า (ข้างบ้านนางสมัย นวลอ่อน) หมู่ที่ 11 ตําบลลํา
นารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี รายละเอียด
โครงการ ดังนี้
     1.  งานซ่อมแซมถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 5.00
 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 834.00 ตารางเมตร
     ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น เลข
ที่ ทถ-2-206 และแบบแปลนเทศบาลตําบลลํานารายณ เลข
ที่ 5/2564 
     -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ
. 2561 - 2565 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 2
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลลํา
นารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

จํานวน 1,000,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขต
เทศบาลตําบลลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี จํานวน 25 ชุด รายละเอียดโครงการ ดังนี้
     1.  แผงโซล่าเซลล  ประกอบด้วย
          1.1  แผงเซลลแสงอาทิตย เป็นชนิดโมโนคริสตัล
ไลน Mono Crystalline
          1.2  แผงเซลลแสงอาทิตย ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต
     2.  โคมไฟฟ้าส่องสว่าง  ประกอบด้วย
          2.1  กําลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 30 วัตต
          2.2  ค่าประสิทธิภาพความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 100 ลู
เมนต่อวัตต
          2.3  แสงสีขาว (daylight)
          2.4  อุณหภูมิของสี ไม่น้อยกว่า 5,700 k
          2.5  มาตรฐานป้องกันน้ํา กันฝุ่น ไม่น้อยกว่าระดับ IP 65
     3.  แบตเตอรี่  ชนิดลิเธียมไอออน LiFePO4 แรงดันไม่น้อย
กว่า 12 โวลต กระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 30 Ah
     4.  ตอม่อคอนกรีต และเสาเหล็ก สูง 6.00 เมตร ขนาดเส้นผ่า
ศูนยกลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
     ตามเทศบาลตําบลลํานารายณกําหนด
     -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
 หน้าที่ 39 ลําดับที่ 7 
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โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสระบุรี-หล่มสัก 11 (ซอยร้านเอมมิ
กาคารแคร) หมู่ที่ 1 ตําบลชัยนารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี
พิกัด      กม.  0+000  N  15.22305    E  101.12583    
      ถึง   กม.  0+080  N 15.22333     E  101.12444

จํานวน 250,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. ซอยสระบุรี-หล่มสัก 11
 (ซอยร้านเอมมิกาคารแคร) หมู่ที่ 1 ตําบลชัยนารายณ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี รายละเอียดโครงการ ดังนี้
     1.  ปรับปรุงถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 80.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00
 ตารางเมตร
     ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเลข
ที่ ทถ -2-202,ทถ-2-204 และแบบแปลนเทศบาลตําบลลํา
นารายณ 20/2564 
      -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ
. 2561 - 2565 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 14
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โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยเสริมผิวแอสฟัสทคอนกรีต ซอย
คชเสนีย 5/1 (ซอยหน้าบ้านนายสมหวัง การีซอ) หมู่ที่ 4 ตําบลชัย
นารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
พิกัด    กม. 0+000 N 15.21583 E 101.13388 
      ถึง กม. 0+373 N 15.21666 E 101.13611

จํานวน 1,250,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล.โดยเสริมผิวแอสฟัสท
คอนกรีต ซอยคชเสนีย 5/1 (ซอยหน้าบ้านนายสมหวัง การี
ซอ) หมู่ที่ 4 ตําบลชัยนารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี รายละเอียดโครงการ ดังนี้
     1.  ปรับปรุงถนนคสล.โดยเสริมผิวแอสฟัสทคอนกรีต กว้าง
เฉลี่ย 5.00 – 5.30 เมตร ยาว 373.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,860.00 ตารางเมตร
     2.  งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย
กลาง 0.40 ม. (มอก. ชั้น 3) ยาว 206.00 เมตร
     3.  งานก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนยกลาง 0.40 ม
. เฉลี่ยทุกระยะ 8.00 – 10.00 เมตร จํานวน 22 บ่อ
     ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเลข
ที่ ทถ -7-201, ทถ-7-601, แบบแก้ไขปรับปรุง เลขที่ ท2-03 และ
แบบแปลนเทศบาลตําบลลํานารายณ 12/2564
     -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ
. 2561 - 2565 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 6 
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โครงการปรับปรุงถนนผิวแอสฟัสคอนกรีต ซอยคชเสนีย 8 (ซอยโรง
พิมพส.อักษรทอง) หมู่ที่ 1 ตําบลชัยนารายณ อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัด
พิกัด       กม.  0+000  N  15.21000    E  101.13000    
       ถึง   กม.  0+700  N  15.20694    E  101.12444

จํานวน 499,900 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวแอสฟัสคอนกรีต ซอย
คชเสนีย 8 (ซอยโรงพิมพส.อักษรทอง) หมู่ที่ 1 ตําบลชัย
นารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี รายละเอียด
โครงการ ดังนี้
     1.  ปรับปรุงถนนผิวแอสฟัสทคอนกรีตเป็นถนน คสล. กว้าง
เฉลี่ย 6.00-7.50 เมตร ยาว 52.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 393.50 ตารางเมตร
     2.  งานปรับปรุงถนนผิวแอสฟัสทคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 6.00
 เมตร ยาวรวม 43.00 เมตร จํานวน 2 จุด และกว้างเฉลี่ย 3.00
 เมตร ยาวรวม 44.00 เมตร จํานวน 2 จุด หนาเฉลี่ย 0.05
 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร
     ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเลข
ที่ ทถ -2-202, ทถ-2-204, ทถ-7-601, ทถ-7-602 และแบบ
แปลนเทศบาลตําบลลํานารายณ 16/2564 
      -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ
. 2561 - 2565 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 10
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โครงการปรับปรุงถนนผิวแอสฟัสคอนกรีต ซอยสระบุรี-หล่มสัก 4 
(ซอยนิยมชัยแทรกเตอร) หมู่ที่ 4 ตําบลชัยนารายณ อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี  
พิกัด      กม.  0+000   N 15.21694    E 101.12777    
      ถึง   กม.  0+878  N 15.21861     E 101.13500

จํานวน 350,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวแอสฟัสคอนกรีต ซอย
สระบุรี-หล่มสัก 4 (ซอยนิยมชัยแทรกเตอร) หมู่ที่ 4 ตําบลชัย
นารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี รายละเอียด
โครงการ ดังนี้
     1.  งานปรับปรุงถนนผิวแอสฟัสทคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 7.00
 เมตร ยาวรวม 15.00 เมตร จํานวน 2 จุด และกว้างเฉลี่ย 1.50
 เมตร ยาวรวม 50.00 เมตร จํานวน 2 จุด หนาเฉลี่ย 0.05
 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร
     2.  งานติดตั้งการดเรลกันโค้ง (Guard Rail)  ความ
ยาว 50.00 เมตร
     ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเลข
ที่ ทถ -3-201, ทถ-7-601, ทถ-7-602 และแบบแปลนเทศบาล
ตําบลลํานารายณ 15/2564 
      -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ
. 2561 - 2565 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 9
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โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยคชเสนีย 8 (ซอยโรงพิมพส
.อักษรทอง) หมู่ที่ 1 ตําบลชัยนารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี 
ช่วงระยะ Sta. 0+750 - 1+300
พิกัด      กม.  0+750  N  15.20694   E  101.12444    
      ถึง   กม.  1+300  N  15.20611   E  101.11916

จํานวน 310,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยคชเสนีย 8 (ซอยโรง
พิมพส.อักษรทอง) หมู่ที่ 1 ตําบลชัยนารายณ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี รายละเอียดโครงการ ดังนี้
     1.  งานปรับปรุงถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 6.00
 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตารางเมตร
     ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
แบบแปลนเทศบาลตําบลลํานารายณ 17/2564 
      -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ
. 2561 - 2565 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 11
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โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยสระบุรี-หล่มสัก 1 ซ้าย 1 (ซอย
ข้างบ้าน นายคําพันธุ  เกษมสุข) หมู่ที่ 1 ตําบลชัยนารายณ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
พิกัด      พิกัด   กม.  0+000   N  15.21444     E  101.11750    
       ถึง           กม.  0+705   N  15.21416     E  101.11250

จํานวน 384,600 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยสระบุรี-หล่มสัก 1
 ซ้าย 1 (ซอยข้างบ้าน นายคําพันธุ  เกษมสุข) หมู่ที่ 1 ตําบลชัย
นารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี รายละเอียด
โครงการ ดังนี้
     1.  งานปรับปรุงถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 6.00
 เมตร ยาว 705.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 4,230.00 ตารางเมตร
     ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
แบบแปลนเทศบาลตําบลลํานารายณ 21/2564 
      -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ
. 2561 - 2565 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 15

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (k) ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างที่ทําสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (k) กับเทศบาลตําบล
ลํานารายณ ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินใ%
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แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 490,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 490,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในการรักษา
ความสะอาด และบํารุงรักษาโรงฆ่าสัตวและจ้างทําสิ่งของต่างๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินของโรงฆ่า
สัตว เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟ สายไฟและ
อุปกรณอื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณการก่อสร้าง เช่น ท่อประปา ก๊อก
น้ํา หิน ดิน ทราย เหล็ก ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร สารอีเอ็ม ยาฆ่าแมลง ต้นไม้ ปุย
เคมี หญ้า พันธุไม้ต่างๆ ใบมีดตัดหญ้า พลั่ว จอบ เสียม ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงฆ่าสัตว

วันที่พิมพ : 25/4/2565  16:56:03 หน้า : 164/164



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

742,190

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 56,700

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 20,800,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,651,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 180,000

เงินสํารองจาย 522,330

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

2,002,600

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

16,750

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

807,000

คาใช้จายเกี่ยวกับการ
จราจร

50,000

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

111,850

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

742,190

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 56,700

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 20,800,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,651,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 180,000

เงินสํารองจาย 522,330

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

2,002,600

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

16,750

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

807,000

คาใช้จายเกี่ยวกับการ
จราจร

50,000

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

111,850
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง
เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลลํานารายณ์

400,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

756,000

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

240,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

240,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

216,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,620,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

7,023,720 1,907,160 4,464,120 2,390,640 355,320 355,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

206,640 48,000 2,220

เงินประจําตําแหนง 271,200 18,000 60,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 300,600

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,614,440 2,352,120 1,915,440 380,640 5,097,420 224,880
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง
เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลลํานารายณ์

400,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

756,000

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

240,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

240,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

216,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,620,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

2,464,140 18,960,420

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

26,550 283,410

เงินประจําตําแหนง 60,000 451,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 300,600

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,107,360 13,692,300
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

156,900 245,460 180,000 61,500 538,260

เงินวิทยฐานะ 168,000

เงินอื่น ๆ 18,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

235,000 120,000 20,000 30,000 20,000 10,000 10,000

คาเบี้ยประชุม 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

130,000 120,000 10,000 420,000 500,000 5,000 10,000

คาเชาบ้าน 202,000 72,000 2,000 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

50,000 20,000 14,600 41,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,000,000

คาโฆษณาและเผยแพร 10,000

คาจัดทําวารสาร
เทศบาล และรายงาน
กิจการเทศบาล

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

117,420 1,299,540

เงินวิทยฐานะ 168,000

เงินอื่น ๆ 18,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

30,000 475,000

คาเบี้ยประชุม 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

200,000 1,395,000

คาเชาบ้าน 60,000 384,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

100,000 225,600

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 120,000 1,120,000

คาโฆษณาและเผยแพร 10,000

คาจัดทําวารสาร
เทศบาล และรายงาน
กิจการเทศบาล

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพรประชาสัมพันธ์
ตางๆ

70,000

คาจ้างเหมาบริการการ
ทําความสะอาดอาคาร
สํานักงาน บันทึกข้อมูล 
ประชาสัมพันธ์

900,000

คาจ้างเหมาบริการ
โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษี

355,000

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 15,000 2,000,000

คาจ้างเหมาบริการใน
การปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชี

105,000

คาจ้างเหมาบริการ
หนวยงานอื่นทําการวิจัย

25,000

คาจ้างเหมาปรับปรุง 
ซอมแซม และติดตั้ง
ระบบเสียงตามสาย

200,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 100,000

คาใช้จายในการดําเนิน
คดีตางๆ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพรประชาสัมพันธ์
ตางๆ

70,000

คาจ้างเหมาบริการการ
ทําความสะอาดอาคาร
สํานักงาน บันทึกข้อมูล 
ประชาสัมพันธ์

900,000

คาจ้างเหมาบริการ
โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษี

355,000

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 110,000 2,125,000

คาจ้างเหมาบริการใน
การปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชี

105,000

คาจ้างเหมาบริการ
หนวยงานอื่นทําการวิจัย

25,000

คาจ้างเหมาปรับปรุง 
ซอมแซม และติดตั้ง
ระบบเสียงตามสาย

200,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 100,000

คาใช้จายในการดําเนิน
คดีตางๆ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาตกแตงอาคารสถานที่
ราชการและเอกชน งาน
รัฐพิธี วันสําคัญตางๆ

200,000

คาบํารุงรักษาและซอม
แซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์งาน
ทะเบียนราษฎร

101,000

คาเบี้ยประกันภัย 20,000 30,000 20,000 30,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

70,000 20,000 20,000

คาใช้จายในการประชา
สัมพันธ์และขอบคุณผู้
ชําระภาษี

20,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ พวง
มาลา

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาตกแตงอาคารสถานที่
ราชการและเอกชน งาน
รัฐพิธี วันสําคัญตางๆ

200,000

คาบํารุงรักษาและซอม
แซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์งาน
ทะเบียนราษฎร

101,000

คาเบี้ยประกันภัย 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

110,000

คาใช้จายในการประชา
สัมพันธ์และขอบคุณผู้
ชําระภาษี

20,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ พวง
มาลา

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาลงทะเบียนเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น

70,000 40,000

โครงการจัดงานแผนดิน
สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ประจําปี 2565

200,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

100,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชนและประชาคม
เมือง

60,000

โครงการใต้รมพระ
บารมีบรมราชจักรีวงศ์

250,000

โครงการฝึกอบรมคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง

250,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 300,000 150,000 220,000 100,000 410,000 80,000

คาจ้างเหมาบริการใน
การปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาลงทะเบียนเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น

110,000

โครงการจัดงานแผนดิน
สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ประจําปี 2565

200,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

100,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชนและประชาคม
เมือง

60,000

โครงการใต้รมพระ
บารมีบรมราชจักรีวงศ์

250,000

โครงการฝึกอบรมคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง

250,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 160,000 250,000 1,670,000

คาจ้างเหมาบริการใน
การปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการใน
การอัดน้ํายาเคมีดับ
เพลิง

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจัก

15,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

5,000 30,000 20,000

โครงการจัดการน้ําตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง (ธนาคารน้ําใต้ดิน)

30,000

โครงการดําเนินการชวย
เหลือประชาชน

200,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยประจําปี

50,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

100,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพพนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จ้าง

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการใน
การอัดน้ํายาเคมีดับ
เพลิง

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจัก

15,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

40,000 95,000

โครงการจัดการน้ําตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง (ธนาคารน้ําใต้ดิน)

30,000

โครงการดําเนินการชวย
เหลือประชาชน

200,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยประจําปี

50,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

100,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพพนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จ้าง

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์เฝ้า
ระวังป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล

100,000

คาจ้างเหมาบริการด้าน
ตางๆ

1,250,000 150,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000

โครงการชวยเหลือนัก
เรียน นักศึกษา ปฏิบัติ
งานในชวงปิดภาคเรียน

50,000

โครงการใต้รมพระ
บารมีบรมราชจักรีวงศ์ 
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน

10,000

โครงการทัศนศึกษา
นอกสถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์เฝ้า
ระวังป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล

100,000

คาจ้างเหมาบริการด้าน
ตางๆ

1,400,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000

โครงการชวยเหลือนัก
เรียน นักศึกษา ปฏิบัติ
งานในชวงปิดภาคเรียน

50,000

โครงการใต้รมพระ
บารมีบรมราชจักรีวงศ์ 
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน

10,000

โครงการทัศนศึกษา
นอกสถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์

50,000

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 16/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชุมคณะ
กรรมการสถานศึกษา
และคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้
องค์ราชัน

20,000

โครงการประชุมผู้
ปกครองนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้
องค์ราชัน

10,000

โครงการวันแม โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
ลํานารายณ์และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้
องค์ราชัน

10,000

โครงการศิลปินสอน
ศิลปะ

20,000

โครงการศึกษาดูงาน
คณะกรรมการสถาน
ศึกษาและคณะ
กรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน
และผู้ดูแลเด็ก

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชุมคณะ
กรรมการสถานศึกษา
และคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้
องค์ราชัน

20,000

โครงการประชุมผู้
ปกครองนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้
องค์ราชัน

10,000

โครงการวันแม โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
ลํานารายณ์และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้
องค์ราชัน

10,000

โครงการศิลปินสอน
ศิลปะ

20,000

โครงการศึกษาดูงาน
คณะกรรมการสถาน
ศึกษาและคณะ
กรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน
และผู้ดูแลเด็ก

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานและจัดตั้ง
แหลงเรียนรู้

10,000

โครงการสงเสริม
ศักยภาพและเพิ่มพูน
ทักษะเด็กและเยาวชน
นักเรียน

100,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

2,365,410

โครงการไหว้ครู
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้
องค์ราชัน

20,000

คาเบี้ยประกัยภัย 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานและจัดตั้ง
แหลงเรียนรู้

10,000

โครงการสงเสริม
ศักยภาพและเพิ่มพูน
ทักษะเด็กและเยาวชน
นักเรียน

100,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

2,365,410

โครงการไหว้ครู
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้
องค์ราชัน

20,000

คาเบี้ยประกัยภัย 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการความรวมมือ
การรณรงค์ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

130,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก(โรคติดตอตามฤดู
กาล)

120,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบ้าน

100,000

โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรค
ไวรัสโคโรนา19COVID-
19)

2,200,000

โครงการพัฒนาบริการ
ศูนย์แพทย์ชุมชน

80,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการความรวมมือ
การรณรงค์ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

130,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก(โรคติดตอตามฤดู
กาล)

120,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบ้าน

100,000

โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรค
ไวรัสโคโรนา19COVID-
19)

2,200,000

โครงการพัฒนาบริการ
ศูนย์แพทย์ชุมชน

80,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการ
ออกกําลังกาย รวมพล
คนรักสุขภาพ

50,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

100,000

คาเบี้ยประกันภัยรถ
ยนต์

20,000

โครงการจัดระเบียบ
หาบเรแผงลอย

100,000

โครงการลดปริมาณขยะ
ในชุมชน

80,000

โครงการวันสิ่งแวดล้อม 75,000

โครงการจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลตําบล
ลํานารายณ์ (กอง
สาธารณสุขฯ)

50,000

โครงการจัดมหกรรม
อาหารสะอาดรสชาติ
อรอยไร้แอลกอฮอล์

200,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน (สํานักปลัด
เทศบาล)

80,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการ
ออกกําลังกาย รวมพล
คนรักสุขภาพ

50,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

100,000

คาเบี้ยประกันภัยรถ
ยนต์

20,000 40,000

โครงการจัดระเบียบ
หาบเรแผงลอย

100,000

โครงการลดปริมาณขยะ
ในชุมชน

80,000

โครงการวันสิ่งแวดล้อม 75,000

โครงการจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลตําบล
ลํานารายณ์ (กอง
สาธารณสุขฯ)

50,000

โครงการจัดมหกรรม
อาหารสะอาดรสชาติ
อรอยไร้แอลกอฮอล์

200,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน (สํานักปลัด
เทศบาล)

80,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
(สํานักปลัด)

300,000

โครงการฝึกอบรมผู้
ประกอบการร้านอาหาร
และแผงลอย

150,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

100,000

คาออกแบบ คาควบคุม
งานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งกอสร้าง

40,000

คาใช้จายในการแขงขัน
กีฬา

200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

100,000

โครงการจัดงานวันเข้า
พรรษา

10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

100,000

โครงการจัดงานวันออก
พรรษา (ตักบาตรเทโว)

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
(สํานักปลัด)

300,000

โครงการฝึกอบรมผู้
ประกอบการร้านอาหาร
และแผงลอย

150,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

100,000

คาออกแบบ คาควบคุม
งานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งกอสร้าง

110,000 150,000

คาใช้จายในการแขงขัน
กีฬา

200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

100,000

โครงการจัดงานวันเข้า
พรรษา

10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

100,000

โครงการจัดงานวันออก
พรรษา (ตักบาตรเทโว)

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเทิดไท้องค์
ราชันและปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

100,000

โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน

30,000

โครงการประเพณีลอย
กระทง

20,000

โครงการประเพณีวันขึ้น
ปีใหม

10,000

โครงการฝึกอบรมทักษะ
กีฬาขั้นพื้นฐาน

50,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชน

20,000

โครงการหมูบ้านศีล 5 
ประชาเป็นสุข

5,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการฯ

คาปรับปรุงผังเมืองรวม
ชุมชนลํานารายณ์

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 415,000 15,000 90,000 30,000 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000 10,000 20,000 10,000 10,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 10,000 2,592,900 20,000 135,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเทิดไท้องค์
ราชันและปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

100,000

โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน

30,000

โครงการประเพณีลอย
กระทง

20,000

โครงการประเพณีวันขึ้น
ปีใหม

10,000

โครงการฝึกอบรมทักษะ
กีฬาขั้นพื้นฐาน

50,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชน

20,000

โครงการหมูบ้านศีล 5 
ประชาเป็นสุข

5,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการฯ

100,000 100,000

คาปรับปรุงผังเมืองรวม
ชุมชนลํานารายณ์

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 50,000 625,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 400,000 20,000 550,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 2,847,900
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 40,000 10,000 30,000 10,000 30,000 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 90,000 100,000 10,000 50,000 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000 200,000 40,000 150,000 1,050,000

วัสดุการเกษตร 30,000 10,000 30,000 70,000 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000 15,000 40,000 2,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 300,000 30,000 120,000 120,000 50,000

วัสดุสํารวจ 10,000 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 100,000 10,000 110,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุการศึกษา 50,000

วัสดุอื่น 20,000 10,000 40,000 10,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุกีฬา 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 600,000 35,000 200,000 250,000 70,000 200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 50,000 15,000 50,000 20,000 52,000 50,000

คาบริการโทรศัพท์ 110,000

คาบริการไปรษณีย์ 50,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

110,000 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 150,000 30,000 350,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 80,000 530,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000 1,790,000

วัสดุการเกษตร 50,000 20,000 260,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 97,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 670,000

วัสดุสํารวจ 10,000 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000 250,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุการศึกษา 50,000

วัสดุอื่น 20,000 100,000

วัสดุจราจร 50,000 60,000

วัสดุกีฬา 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 60,000 50,000 1,465,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 40,000 277,000

คาบริการโทรศัพท์ 110,000

คาบริการไปรษณีย์ 50,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

160,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธีและปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 
ประจําปีงบประมาณ 
2565 อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี

30,000

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ 
2565 อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี

50,000

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธีและปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 
ประจําปีงบประมาณ 
2565 อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี

30,000

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ 
2565 อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี

50,000

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนศูนย์อบรม
เด็กกอนเกณฑ์ประจํา
มัสยิดดารุสสลาม

231,600

เงินอุดหนุนอาหารกลาง
วันโรงเรียนวัดศิริ
บรรพต

130,200

เงินอุดหนุนอาหารกลาง
วันโรงเรียนอนุบาลลํา
นารายณ์

4,242,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

โครงการจัดซื้อเครื่อง
เลนสนามเด็กเลนพร้อม
ติดตั้ง สําหรับโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
ลํานารายณ์ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้
องค์ราชัน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

300,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนศูนย์อบรม
เด็กกอนเกณฑ์ประจํา
มัสยิดดารุสสลาม

231,600

เงินอุดหนุนอาหารกลาง
วันโรงเรียนวัดศิริ
บรรพต

130,200

เงินอุดหนุนอาหารกลาง
วันโรงเรียนอนุบาลลํา
นารายณ์

4,242,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

โครงการจัดซื้อเครื่อง
เลนสนามเด็กเลนพร้อม
ติดตั้ง สําหรับโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
ลํานารายณ์ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้
องค์ราชัน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

300,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงรั้ว
สนามกีฬาเทศบาล
ตําบลลํานารายณ์ แหงที่ 
1 หมูที่ 8 ตําบลลํา
นารายณ์ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด      กม.  0+000   
N  15.12015    E   
101.08703
       ถึง  กม.  0+180   
N  15.11993    E   
101.08778

1,300,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงรั้ว
สนามกีฬาเทศบาล
ตําบลลํานารายณ์ แหงที่ 
1 หมูที่ 8 ตําบลลํา
นารายณ์ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด      กม.  0+000   
N  15.12015    E   
101.08703
       ถึง  กม.  0+180   
N  15.11993    E   
101.08778

1,300,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. ซอย
สระบุรี-หลมสัก 1 ขวา 
2/4 (ซอยข้างบ้าน ป้า
อัมพร) หมูที่ 1 ตําบล
ชัยนารายณ์ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 
พิกัด      กม.  0+000   
 N  15.21949    E  
101.12093    
       ถึง  กม.  0+075   
 N 15.21428     E 
101.12110

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 37/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. ซอย
สระบุรี-หลมสัก 1 ขวา 
2/4 (ซอยข้างบ้าน ป้า
อัมพร) หมูที่ 1 ตําบล
ชัยนารายณ์ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 
พิกัด      กม.  0+000   
 N  15.21949    E  
101.12093    
       ถึง  กม.  0+075   
 N 15.21428     E 
101.12110

215,800 215,800

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 38/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. ซอย
สระบุรี-หลมสัก 11/1 
(ข้างบ้านโลงเย็น) ซอย
สระบุรี-หลมสัก 11/2 
(ข้างบ้านนายเทิดศักดิ์  
นาคแย้ม) และซอย
สระบุรี-หลมสัก 11/3 
(ตรงข้ามบ้านนายเทิด
ศักดิ์  นาคแย้ม) หมูที่ 1 
ตําบลชัยนารายณ์ 
อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 39/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. ซอย
สระบุรี-หลมสัก 11/1 
(ข้างบ้านโลงเย็น) ซอย
สระบุรี-หลมสัก 11/2 
(ข้างบ้านนายเทิดศักดิ์  
นาคแย้ม) และซอย
สระบุรี-หลมสัก 11/3 
(ตรงข้ามบ้านนายเทิด
ศักดิ์  นาคแย้ม) หมูที่ 1 
ตําบลชัยนารายณ์ 
อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี

500,000 500,000

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 40/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.ซอย
สระบุรี-หลมสัก 9/4 
(ซอยข้างบ้าน น.ส
.จุฑามาศ  หวลอาวรณ์) 
หมูที่ 1 ตําบลชัย
นารายณ์ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

พิกัด       กม.  0+000  
N  15.22307    E  
101.12236    
       ถึง   กม.  0+250  
N  15.22326    E 
101.12469

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 41/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.ซอย
สระบุรี-หลมสัก 9/4 
(ซอยข้างบ้าน น.ส
.จุฑามาศ  หวลอาวรณ์) 
หมูที่ 1 ตําบลชัย
นารายณ์ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

พิกัด       กม.  0+000  
N  15.22307    E  
101.12236    
       ถึง   กม.  0+250  
N  15.22326    E 
101.12469

850,000 850,000

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 42/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก ซอยข้างร้าน
เปี๊ยกมอเตอร์ หมูที่ 10 
ตําบลลํานารายณ์ 
อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี
พิกัด      กม.  0+000  
N  15.13144   E  
101.08654
       ถึง  กม.  0+213  
N  15.13219   E  
101.08567

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก แยกซอยทา
มะนาว 7/1 หมูที่ 8 
ตําบลลํานารายณ์ 
อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี
พิกัด      กม.   0+000  
N  15.12416  E  
101.08793
       ถึง  กม.   0+210  
N  15.12532  E  
101.08678

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 43/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก ซอยข้างร้าน
เปี๊ยกมอเตอร์ หมูที่ 10 
ตําบลลํานารายณ์ 
อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี
พิกัด      กม.  0+000  
N  15.13144   E  
101.08654
       ถึง  กม.  0+213  
N  15.13219   E  
101.08567

279,000 279,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก แยกซอยทา
มะนาว 7/1 หมูที่ 8 
ตําบลลํานารายณ์ 
อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี
พิกัด      กม.   0+000  
N  15.12416  E  
101.08793
       ถึง  กม.   0+210  
N  15.12532  E  
101.08678

275,000 275,000

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 44/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
แอสฟัลต์คอนกรีต ซอย
ทามะนาว 6 (ข้างสถานี
ดับเพลิง) หมูที่ 6 ตําบล
ลํานารายณ์ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

พิกัด      กม.  0+000  
N  15.12308  E  
101.08169
       ถึง  กม.  0+100  
N  15.12268  E  
101.08129

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 45/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
แอสฟัลต์คอนกรีต ซอย
ทามะนาว 6 (ข้างสถานี
ดับเพลิง) หมูที่ 6 ตําบล
ลํานารายณ์ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

พิกัด      กม.  0+000  
N  15.12308  E  
101.08169
       ถึง  กม.  0+100  
N  15.12268  E  
101.08129

170,000 170,000

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 46/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
แอสฟัลต์คอนกรีต ซอย
สุระนารายณ์ 18 ถึง
ซอยสุระนารายณ์ 22 
(หน้าบ้านผู้ชวยผู้ใหญ
บ้าน) หมูที่ 5 ตําบลลํา
นารายณ์ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด      กม.   0+000  
    N  15.12664  E  
101.08364
       ถึง  กม.  
0+234.70  N  
15.12758  E  
101.08451

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 47/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
แอสฟัลต์คอนกรีต ซอย
สุระนารายณ์ 18 ถึง
ซอยสุระนารายณ์ 22 
(หน้าบ้านผู้ชวยผู้ใหญ
บ้าน) หมูที่ 5 ตําบลลํา
นารายณ์ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด      กม.   0+000  
    N  15.12664  E  
101.08364
       ถึง  กม.  
0+234.70  N  
15.12758  E  
101.08451

633,000 633,000

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 48/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. ขวา
ทาง ซอยสุระนารายณ์ 
30 หมูที่ 11 ตําบลลํา
นารายณ์ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด      กม. 0+000  
N  15.13124    E  
101.08680
       ถึง  กม.  0+163  
N  15.13095   E  
101.08752

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. ซ้าย
ทาง ซอยบ้านอาจารย์
บุญยัง (ตอจากโครงการ
เดิม) หมูที่ 11 ตําบลลํา
นารายณ์ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด       กม.  0+000  
N  15.12916  E  
101.08905
        ถึง  กม.  0+069  
N  15.12892  E  
101.08934

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 49/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. ขวา
ทาง ซอยสุระนารายณ์ 
30 หมูที่ 11 ตําบลลํา
นารายณ์ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด      กม. 0+000  
N  15.13124    E  
101.08680
       ถึง  กม.  0+163  
N  15.13095   E  
101.08752

731,000 731,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. ซ้าย
ทาง ซอยบ้านอาจารย์
บุญยัง (ตอจากโครงการ
เดิม) หมูที่ 11 ตําบลลํา
นารายณ์ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด       กม.  0+000  
N  15.12916  E  
101.08905
        ถึง  กม.  0+069  
N  15.12892  E  
101.08934

280,000 280,000

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 50/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างวางทอ
ระบายน้ํา คสล. พร้อม
บอพัก คสล. (ขวาทาง) 
ถนนไปคลองเขว้า (ตอ
จากแนวเดิม) หมูที่ 11 
ตําบลลํานารายณ์ 
อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี
พิกัด       กม.  0+000  
N  15.13106   E  
101.08993
        ถึง  กม.  0+299  
N  15.13234   E  
101.09096

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 51/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างวางทอ
ระบายน้ํา คสล. พร้อม
บอพัก คสล. (ขวาทาง) 
ถนนไปคลองเขว้า (ตอ
จากแนวเดิม) หมูที่ 11 
ตําบลลํานารายณ์ 
อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี
พิกัด       กม.  0+000  
N  15.13106   E  
101.08993
        ถึง  กม.  0+299  
N  15.13234   E  
101.09096

948,000 948,000

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 52/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างวางทอ
ระบายน้ํา คสล. พร้อม
บอพัก คสล. (ทั้ง 2 
ข้าง) ซอยแยกซอยทา
มะนาว 4 ขวา 2 (ข้าง
ร้านน้ําแข็ง) หมูที่ 6 ตํา
ลํานารายณ์ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด       กม.  0+000  
 N  15.12332 E  
101.08088    
       ถึง  กม.  0+070   
N 15.12351  E  
101.08067

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 53/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างวางทอ
ระบายน้ํา คสล. พร้อม
บอพัก คสล. (ทั้ง 2 
ข้าง) ซอยแยกซอยทา
มะนาว 4 ขวา 2 (ข้าง
ร้านน้ําแข็ง) หมูที่ 6 ตํา
ลํานารายณ์ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด       กม.  0+000  
 N  15.12332 E  
101.08088    
       ถึง  กม.  0+070   
N 15.12351  E  
101.08067

433,600 433,600

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 54/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างวางทอ
ระบายน้ํา คสล. และบอ
พัก คสล. พร้อมถนน 
คสล.หลังทอระบายน้ํา 
ทางแยกซอย
สระบุรี-หลมสัก 4 (ซอย
นิยมชัยแทรกเตอร์) 
บรรจบทางแยกซอย
คชเสนีย์ 5 (ซอยอางน้ํา
นิคม) หมูที่ 4 ตําบลชัย
นารายณ์ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 
พิกัด     กม.  0+000  
N 15.21861  E 
101.13500    
      ถึง  กม.  0+084  
N 15.21861  E 
101.13500

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 55/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างวางทอ
ระบายน้ํา คสล. และบอ
พัก คสล. พร้อมถนน 
คสล.หลังทอระบายน้ํา 
ทางแยกซอย
สระบุรี-หลมสัก 4 (ซอย
นิยมชัยแทรกเตอร์) 
บรรจบทางแยกซอย
คชเสนีย์ 5 (ซอยอางน้ํา
นิคม) หมูที่ 4 ตําบลชัย
นารายณ์ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 
พิกัด     กม.  0+000  
N 15.21861  E 
101.13500    
      ถึง  กม.  0+084  
N 15.21861  E 
101.13500

296,500 296,500

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 56/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน 
คสล. ถนนหลังโรงเรียน
ชัยบาดาลไปคลองเขว้า 
(ข้างบ้านนางสมัย นวล
ออน) หมูที่ 11 ตําบลลํา
นารายณ์ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกีด      กม.  0+000  
N  15.13352   E  
101.09222
       ถึง  กม.  0+166  
N  15.13412   E  
101.09293

โครงการปรับปรุงซอม
แซมไฟฟ้าสาธารณะใน
เขตเทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 57/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน 
คสล. ถนนหลังโรงเรียน
ชัยบาดาลไปคลองเขว้า 
(ข้างบ้านนางสมัย นวล
ออน) หมูที่ 11 ตําบลลํา
นารายณ์ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกีด      กม.  0+000  
N  15.13352   E  
101.09222
       ถึง  กม.  0+166  
N  15.13412   E  
101.09293

580,000 580,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมไฟฟ้าสาธารณะใน
เขตเทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

1,000,000 1,000,000

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 58/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. ซอย
สระบุรี-หลมสัก 11 
(ซอยร้านเอมมิกา
คาร์แคร์) หมูที่ 1 ตําบล
ชัยนารายณ์ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด      กม.  0+000  
N  15.22305    E  
101.12583    
      ถึง   กม.  0+080  
N 15.22333     E  
101.12444

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 59/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. ซอย
สระบุรี-หลมสัก 11 
(ซอยร้านเอมมิกา
คาร์แคร์) หมูที่ 1 ตําบล
ชัยนารายณ์ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด      กม.  0+000  
N  15.22305    E  
101.12583    
      ถึง   กม.  0+080  
N 15.22333     E  
101.12444

250,000 250,000

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 60/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.โดยเสริมผิวแอ
สฟัสท์คอนกรีต ซอย
คชเสนีย์ 5/1 (ซอยหน้า
บ้านนายสมหวัง การี
ซอ) หมูที่ 4 ตําบลชัย
นารายณ์ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

พิกัด    กม. 0+000 N 
15.21583 E 
101.13388 
      ถึง กม. 0+373 N 
15.21666 E 
101.13611

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 61/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.โดยเสริมผิวแอ
สฟัสท์คอนกรีต ซอย
คชเสนีย์ 5/1 (ซอยหน้า
บ้านนายสมหวัง การี
ซอ) หมูที่ 4 ตําบลชัย
นารายณ์ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

พิกัด    กม. 0+000 N 
15.21583 E 
101.13388 
      ถึง กม. 0+373 N 
15.21666 E 
101.13611

1,250,000 1,250,000

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 62/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ผิวแอสฟัสคอนกรีต 
ซอยคชเสนีย์ 8 (ซอย
โรงพิมพ์ส.อักษรทอง) 
หมูที่ 1 ตําบลชัย
นารายณ์ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัด
พิกัด       กม.  0+000  
N  15.21000    E  
101.13000    
       ถึง   กม.  0+700  
N  15.20694    E  
101.12444

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 63/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ผิวแอสฟัสคอนกรีต 
ซอยคชเสนีย์ 8 (ซอย
โรงพิมพ์ส.อักษรทอง) 
หมูที่ 1 ตําบลชัย
นารายณ์ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัด
พิกัด       กม.  0+000  
N  15.21000    E  
101.13000    
       ถึง   กม.  0+700  
N  15.20694    E  
101.12444

499,900 499,900

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 64/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ผิวแอสฟัสคอนกรีต 
ซอยสระบุรี-หลมสัก 4 
(ซอยนิยมชัย
แทรกเตอร์) หมูที่ 4 
ตําบลชัยนารายณ์ 
อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี  
พิกัด      กม.  0+000   
N 15.21694    E 
101.12777    
      ถึง   กม.  0+878  
N 15.21861     E 
101.13500

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 65/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ผิวแอสฟัสคอนกรีต 
ซอยสระบุรี-หลมสัก 4 
(ซอยนิยมชัย
แทรกเตอร์) หมูที่ 4 
ตําบลชัยนารายณ์ 
อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี  
พิกัด      กม.  0+000   
N 15.21694    E 
101.12777    
      ถึง   กม.  0+878  
N 15.21861     E 
101.13500

350,000 350,000

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 66/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก ซอยคชเสนีย์ 8
 (ซอยโรงพิมพ์ส.อักษร
ทอง) หมูที่ 1 ตําบลชัย
นารายณ์ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ชวงระยะ Sta. 0+750 - 
1+300
พิกัด      กม.  0+750  
N  15.20694   E  
101.12444    
      ถึง   กม.  1+300  
N  15.20611   E  
101.11916

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 67/70



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก ซอยคชเสนีย์ 8
 (ซอยโรงพิมพ์ส.อักษร
ทอง) หมูที่ 1 ตําบลชัย
นารายณ์ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ชวงระยะ Sta. 0+750 - 
1+300
พิกัด      กม.  0+750  
N  15.20694   E  
101.12444    
      ถึง   กม.  1+300  
N  15.20611   E  
101.11916

310,000 310,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก ซอย
สระบุรี-หลมสัก 1 ซ้าย 
1 (ซอยข้างบ้าน นายคํา
พันธุ์  เกษมสุข) หมูที่ 1 
ตําบลชัยนารายณ์ 
อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี 
พิกัด      พิกัด   กม.  
0+000   N  15.21444
     E  101.11750    
       ถึง           กม.  
0+705   N  15.21416
     E  101.11250

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

รวม 30,341,420 20,128,500 6,832,740 19,328,490 8,076,780 10,774,680 1,475,200 3,130,320
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก ซอย
สระบุรี-หลมสัก 1 ซ้าย 
1 (ซอยข้างบ้าน นายคํา
พันธุ์  เกษมสุข) หมูที่ 1 
ตําบลชัยนารายณ์ 
อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี 
พิกัด      พิกัด   กม.  
0+000   N  15.21444
     E  101.11750    
       ถึง           กม.  
0+705   N  15.21416
     E  101.11250

384,600 384,600

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

10,000 10,000

รวม 16,421,870 490,000 117,000,000

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565  17:09:15 หน้า : 70/70



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 17,106,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 10,106,000 บาท

ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 9,600,000 บาท

-  โดยประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

กําไรจากการจําหน่ายทรัพยหลุดจํานํา จํานวน 500,000 บาท

-  โดยประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ดอกเบี้ย รวม 5,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 5,000 บาท

-  โดยประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 1,000 บาท

-  โดยประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้อื่น  เป็นเงิน 7,000,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จํานวน 2,100,000 บาท

-  โดยประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จํานวน 3,500,000 บาท

-  โดยประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 1,400,000 บาท

-  โดยประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลลํานารายณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลลํานารายณ

อําเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  12,201,220 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 2,203,220 บาท

งบกลาง รวม 2,203,220 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จํานวน 2,000,000 บาท

-  เพื่อชําระค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จากการเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561

รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 203,220 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 203,220 บาท

-  เพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน
สถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา โดย
รายได้ ปี 2563 เป็นเงิน 10,161,001.35 บาท ซึ่งสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานบัญชี ผู้สอบบัญชีได้รับรอง
แล้ว ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1269 ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2564 คํานวณร้อยละ 2 เป็นเงิน 203,220 บาท
-  เป็นไปตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้น
จากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม และหนังสือที่ มท 0810.5/ว 865 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2555

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลลํานารายณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลลํานารายณ์

อําเภอชัยบาดาล   จังหวัดลพบุรี
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งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,634,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,634,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้ผู้จัดการสถานธนานุ
บาล จํานวน 5,000 บาท/เดือน จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายครบ 12
 เดือน
-  เป็นไปตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกําหนดอัตรา
เงินประจําตําแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2550 แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,550,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําพนักงานสถานธนานุบาล ตามอัตรา
จริงที่ได้รับ จํานวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายครบ 12 เดือน
-  เป็นไปตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าจ้าง ค่าตอบ
แทน เบี้ยกรรมการ และเงินโบนัส พ.ศ. 2524 แก้ไขเพิ่มเติมจน
ถึง (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2559

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 24,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานสถานธนา
นุบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กําหนดไว้
-  เป็นไปตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ
. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,243,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 773,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานสถานธนานุบาล ซึ่งมี
สิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กําหนดไว้
-  เป็นไปตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนัก
งานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ
.ศ. 2563
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานสถาน
ธนานุบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกตามระเบียบที่กําหนดไว้
-  เป็นไปตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2550 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกตามระเบียบที่กําหนดไว้
-  เป็นไปตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการรักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จํานวน 160,000 บาท

(1)  ค่าตอบแทน ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น เดือนละ 6,000
 บาท และผู้ตรวจการสถานธนานุบาล เดือนละ 4,000 บาท 
(2)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนานุ
บาล วันละ 100 บาท
(3)  ค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบทรัพย์รับ
จํานํา
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท ที่ มท 0801.5/ว 1282 ลง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 155,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการแก่พนักงานสถานธนานุบาล 10%
 ของเงินค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับ
-  เป็นไปตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสะสมและเงิน
สมทบของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง พ.ศ. 2535

ค่าอาหาร จํานวน 140,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการให้แก่พนักงานสถาน
ธนานุบาล จํานวน 5 อัตรา
-  เป็นไปตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่า
อาหารประจําวันทําการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2549
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ค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 17,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด แก่คณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ในวันจําหน่ายทรัพย์หลุด คนละ 200 บาท
-  เป็นไปตามหนัสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551

ค่าตอบแทนพิเศษ จํานวน 13,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานสถานธนานุ
บาล จํานวน 1 อัตรา
-  เป็นไปตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึง
ขั้นสูง หรือใกล้ขั้นสูงของตําแหน่ง พ.ศ. 2550

ค่าใช้สอย รวม 213,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 63,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําการอย่างใด
อย่างหนึ่งให้สถานธนานุบาล เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างทํา
ของต่างๆ ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 2,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา และค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ของสถานธนานุบาล ตามที่กฎหมายกําหนดไว้
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. 2505 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2536

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 8,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย พร้อมทรัพย์สินของสถาน
ธนานุบาล
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0303/542 ลงวัน
ที่ 30 เมษายน 2536 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563
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ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 3,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่เทศบาล
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ค่าสอบบัญชี จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชี ให้แก่สํานักงานตรวจเงินแผ่น
ดิน หรือสํานักงานสอบบัญชี หรือผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
-  เป็นไปตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การ
บัญชี และการพัสดุสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว
 2268 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562

ค่าอากรแสตมป์ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ ให้แก่ธนาคาร ในการขอกู้เงินเบิก
เกินบัญชี และสัญญาจ้างต่างๆ ของสถานธนานุบาล
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30
 กันยายน 2563

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม รับรองผู้ตรวจงาน
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

รวม 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
-  เป็นไปตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2559
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 110,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่าบํารุง
รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กล้องวงจร
ปิด ฯลฯ
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ของ
สถานธนานุบาล 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตัวอาคารส
ถานธนานุบาล ทั้งภายนอกและภายใน เช่น ห้องน้ํา หลังคา ชาย
คารางน้ํา และบริเวณภายในอาคารที่ชํารุด
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ค่าวัสดุ รวม 172,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด ถ้วยชาม ช้อน ส้อม ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรง
ทาสี ตะปู ค้อน เหล็กเส้น กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันหล่อลื่น น้ํามันเกียร์ ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.21/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก สาย
เคเบิล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุอื่น จํานวน 2,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดให้อยู่ในวัสดุ
ประเภทใดประเภทหนึ่งใด
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 85,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าประจําสถานธนานุบาลเทศบาล
ตําบลลํานารายณ์ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาประจําสถานธนานุบาลเทศบาลตําบล
ลํานารายณ์
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ประจําสถานธนานุบาลเทศบาล
ตําบลลํานารายณ์
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หรือหนังสือต่างๆ ฯลฯ ของสถาน
ธนานุบาลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่า
สื่อสาร
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

งบลงทุน  เป็นเงิน 51,600 บาท
ค่าครุภัณฑ รวม 51,600 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 51,600 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จํานวน 1
 คัน ราคาคันละ 51,600 บาท มีรายละเอียด ดังนี้
     1.  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 110 ซีซี
     2.  ราคาที่กําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
     3.  มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
     (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ณ ธันวาคม 2563)
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ
. 2561 - 2565 หน้าที่ ลําดับที่

งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 7,069,400 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 7,069,400 บาท
ค่าใช้จ่ายฝายอํานวยการ จํานวน 69,400 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝายอํานวยการ ตามหนังสือสํานักงาน จ
.ส.ท. กําหนด ตามหนังสือ จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1285 ลงวัน
ที่ 27 เมษายน 2564 เป็นเงิน 69,400 บาท
-  เป็นไปตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝาย
อํานวยการ พ.ศ. 2563

เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จํานวน 2,100,000 บาท

-  เพื่อจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทํานุบํารุงท้อง
ถิ่น ตั้งจ่ายจากกําไรสุทธิ 2564 จํานวนร้อยละ 30
-  เป็นไปตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงิน
กําไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
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ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จํานวน 3,500,000 บาท

-  เพื่อเป็นทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากกําไร
สุทธิปี 2564 จํานวนร้อยละ 50
-  เป็นไปตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงิน
กําไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 1,400,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปี และหรือเงินโบนัสที่จ่ายเป็น
ประโยชน์ตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ และพนักงานสถานธนานุ
บาล รวมทั้งผู้ช่วยเหลือกิจการสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากกําไร
สุทธิ 2564 จํานวนร้อยละ 20 
-  เป็นไปตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงิน
กําไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
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