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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลโพธิ์เกาตน
อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เกาตน

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เกาตน จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เกาตนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหาร
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เกาตน จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการ
คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 37,377,055.28 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 55,725,200.31 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,573,737.94 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 12 โครงการ รวม 11,234.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 57,290,452.50 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 214,371.03 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,131,270.20 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 287,159.60 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 1,080,995.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 93,700.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 25,299,950.67 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 29,183,006.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 39,663.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 53,186,011.95 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 17,519,388.50 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,764,066.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 8,548,848.45 บาท

งบลงทุน จํานวน 12,287,769.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,065,940.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 39,663.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 1,117,494.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เกาตน
อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 214,371.03 550,000.00 500,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,131,270.20 924,500.00 1,052,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 287,159.60 420,000.00 335,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

1,080,995.00 1,160,000.00 1,130,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 93,700.00 105,000.00 68,000.00

หมวดรายไดจากทุน 0.00 0.00 15,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,807,495.83 3,159,500.00 3,100,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 25,299,950.67 27,280,000.00 27,900,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

25,299,950.67 27,280,000.00 27,900,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 29,183,006.00 31,560,500.00 31,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

29,183,006.00 31,560,500.00 31,000,000.00

รวม 57,290,452.50 62,000,000.00 62,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เกาตน
อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 17,519,388.50 19,467,395.00 19,987,270.00

งบบุคลากร 12,764,066.00 16,027,500.00 16,431,020.00

งบดําเนินงาน 8,548,848.45 12,394,105.00 12,984,610.00

งบลงทุน 12,287,769.00 11,684,000.00 10,220,500.00

งบเงินอุดหนุน 2,065,940.00 2,402,000.00 2,376,600.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 53,186,011.95 62,000,000.00 62,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลโพธิ์เก้าต้น

อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลโพธิ์เก้าต้น
อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,542,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,454,915

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,265,750

แผนงานสาธารณสุข 2,221,270

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,019,045

แผนงานเคหะและชุมชน 2,021,415

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 553,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12,762,190

แผนงานการเกษตร 67,000

แผนงานการพาณิชย 2,005,725

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 19,987,270

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 62,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เกาตน
อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 19,987,270 19,987,270
    งบกลาง 19,987,270 19,987,270

หนา : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,034,360 2,274,540 355,320 8,664,220
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,781,720 0 0 2,781,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,252,640 2,274,540 355,320 5,882,500

งบดําเนินงาน 3,173,000 604,000 0 3,777,000
    คาตอบแทน 724,000 165,000 0 889,000

    คาใชสอย 1,365,000 306,000 0 1,671,000

    คาวัสดุ 247,000 113,000 0 360,000

    คาสาธารณูปโภค 837,000 20,000 0 857,000

งบลงทุน 69,200 32,000 0 101,200
    คาครุภัณฑ 69,200 32,000 0 101,200

รวม 9,276,560 2,910,540 355,320 12,542,420

หนา : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 462,320 240,000 0 702,320
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 462,320 240,000 0 702,320

งบดําเนินงาน 177,845 1,457,450 5,000 1,640,295
    คาตอบแทน 29,845 13,500 0 43,345

    คาใชสอย 148,000 1,133,950 0 1,281,950

    คาวัสดุ 0 310,000 5,000 315,000

งบลงทุน 4,300 88,000 0 92,300
    คาครุภัณฑ 4,300 88,000 0 92,300

งบเงินอุดหนุน 0 20,000 0 20,000
    เงินอุดหนุน 0 20,000 0 20,000

รวม 644,465 1,805,450 5,000 2,454,915

หนา : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 848,980 1,331,580 0 2,180,560
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 848,980 1,331,580 0 2,180,560

งบดําเนินงาน 340,245 1,881,345 5,000 2,226,590
    คาตอบแทน 108,245 161,945 0 270,190

    คาใชสอย 172,000 675,600 5,000 852,600

    คาวัสดุ 60,000 1,023,000 0 1,083,000

    คาสาธารณูปโภค 0 20,800 0 20,800

งบลงทุน 29,000 11,000 0 40,000
    คาครุภัณฑ 29,000 11,000 0 40,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,818,600 0 1,818,600
    เงินอุดหนุน 0 1,818,600 0 1,818,600

รวม 1,218,225 5,042,525 5,000 6,265,750

หนา : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,166,940 0 1,166,940
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,166,940 0 1,166,940

งบดําเนินงาน 674,330 120,000 794,330
    คาตอบแทน 320,330 0 320,330

    คาใชสอย 240,000 110,000 350,000

    คาวัสดุ 94,000 10,000 104,000

    คาสาธารณูปโภค 20,000 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 0 260,000 260,000
    เงินอุดหนุน 0 260,000 260,000

รวม 1,841,270 380,000 2,221,270

หนา : 5/10



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 609,980 0 609,980
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 609,980 0 609,980

งบดําเนินงาน 134,465 274,600 409,065
    คาตอบแทน 54,465 0 54,465

    คาใชสอย 20,000 274,600 294,600

    คาวัสดุ 60,000 0 60,000

รวม 744,445 274,600 1,019,045

หนา : 6/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 807,480 807,480
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 807,480 807,480

งบดําเนินงาน 963,935 963,935
    คาตอบแทน 91,935 91,935

    คาใชสอย 542,000 542,000

    คาวัสดุ 330,000 330,000

งบเงินอุดหนุน 250,000 250,000
    เงินอุดหนุน 250,000 250,000

รวม 2,021,415 2,021,415
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000
    คาใชสอย 100,000 100,000

รวม 100,000 100,000

หนา : 7/10



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 3,000 155,000 357,000 10,000 525,000
    คาใชสอย 3,000 115,000 357,000 10,000 485,000

    คาวัสดุ 0 40,000 0 0 40,000

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

รวม 3,000 155,000 385,000 10,000 553,000

หนา : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,674,200 0 1,674,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,674,200 0 1,674,200

งบดําเนินงาน 1,100,990 0 1,100,990
    คาตอบแทน 175,990 0 175,990

    คาใชสอย 590,000 0 590,000

    คาวัสดุ 335,000 0 335,000

งบลงทุน 30,000 9,957,000 9,987,000
    คาครุภัณฑ 30,000 0 30,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 9,957,000 9,957,000

รวม 2,805,190 9,957,000 12,762,190

หนา : 9/10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 37,000 30,000 67,000
    คาใชสอย 27,000 30,000 57,000

    คาวัสดุ 10,000 0 10,000

รวม 37,000 30,000 67,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 625,320 625,320
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 625,320 625,320

งบดําเนินงาน 1,380,405 1,380,405
    คาตอบแทน 88,405 88,405

    คาใชสอย 394,000 394,000

    คาวัสดุ 508,000 508,000

    คาสาธารณูปโภค 390,000 390,000

รวม 2,005,725 2,005,725

หนา : 10/10







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เกาตน
อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 987,164.67 17,687.50 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 86,651.08 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 20,901.53 350,000.00 -14.29 % 300,000.00
     ภาษีป้าย 166,680.00 175,782.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,240,495.75 214,371.03 550,000.00 500,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,880.90 2,522.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 818,542.00 935,044.00 700,000.00 14.29 % 800,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

20,700.00 22,750.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 5,218.20 5,218.20 50,000.00 -40.00 % 30,000.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผูควบคุม 3,640.00 3,640.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,100.00 570.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน 0.00 1,310.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 3,600.00 3,600.00 4,500.00 11.11 % 5,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 100.00 % 35,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 90,582.00 27,356.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

119,000.00 122,000.00 80,000.00 0.00 % 80,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,000.00 1,260.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 0.00 500.00 300.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,072,263.10 1,131,270.20 924,500.00 1,052,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 14,350.00 9,400.00 15,000.00 -33.33 % 10,000.00
     ดอกเบี้ย 259,060.71 275,359.60 395,000.00 -18.99 % 320,000.00
     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 6,600.00 2,400.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 280,010.71 287,159.60 420,000.00 335,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 888,620.00 1,025,295.00 1,100,000.00 0.00 % 1,100,000.00
     รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ 33,150.00 55,700.00 60,000.00 -50.00 % 30,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 921,770.00 1,080,995.00 1,160,000.00 1,130,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 0.00 0.00 4,500.00 -33.33 % 3,000.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 51,300.00 93,000.00 100,000.00 -40.00 % 60,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 198.00 700.00 500.00 900.00 % 5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 51,498.00 93,700.00 105,000.00 68,000.00

หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00
     รายไดจากทุนอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 15,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 741,198.09 738,529.91 800,000.00 0.00 % 800,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,760,176.00 9,996,707.15 10,550,000.00 0.90 % 10,645,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 4,440,824.02 4,423,756.71 4,800,000.00 8.33 % 5,200,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 157,589.24 148,741.76 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 9,030,170.07 7,874,508.40 9,200,000.00 -2.17 % 9,000,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 5,970.00 7,826.00 10,000.00 100.00 % 20,000.00
     คาภาคหลวงแร 145,863.56 150,801.08 120,000.00 25.00 % 150,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 79,550.05 69,908.66 100,000.00 -20.00 % 80,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,422,396.00 1,889,171.00 1,500,000.00 20.00 % 1,800,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 26,783,737.03 25,299,950.67 27,280,000.00 27,900,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 28,463,621.00 29,183,006.00 31,560,500.00 -1.78 % 31,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 28,463,621.00 29,183,006.00 31,560,500.00 31,000,000.00
รวมทุกหมวด 58,813,395.59 57,290,452.50 62,000,000.00 62,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เกาตน

อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 62,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 500,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,052,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 800,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผูควบคุม จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา
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คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 335,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

ดอกเบี้ย จํานวน 320,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,130,000 บาท
รายไดจากประปา จํานวน 1,100,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา
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รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 68,000 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 15,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 10,000 บาท

รายไดจากทุนอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 27,900,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 800,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,645,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 5,200,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 9,000,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา
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คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,800,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 31,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 31,000,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 106,680 93,570 130,000 -23.08 % 100,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,892 0 6,400 -6.25 % 6,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,443,200 13,996,000 15,000,000 0 % 15,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,517,600 2,639,300 3,500,000 -17.14 % 2,900,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 44,500 42,000 48,000 0 % 48,000

เงินสํารองจาย 127,700 224,961 250,000 130.79 % 576,980

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 620,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 511,290

รายจายตามข้อผูกพัน 171,036 214,762.5 220,000 -100 % 0

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 5,000 0 % 5,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 4,400 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

0 0 0 100 % 220,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

274,700 304,395 608,790 -100 % 0

รวมงบกลาง 16,690,308 17,519,388.5 19,768,190 19,987,270
รวมงบกลาง 16,690,308 17,519,388.5 19,768,190 19,987,270
รวมงบกลาง 16,690,308 17,519,388.5 19,768,190 19,987,270

รวมแผนงานงบกลาง 16,690,308 17,519,388.5 19,768,190 19,987,270
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

0 0 214,100 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 0 0 19,000 140 % 45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 19,000 140 % 45,600

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

0 0 45,360 100 % 90,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,116,006 2,067,720 2,045,040 1.11 % 2,067,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,116,006 2,067,720 2,342,500 2,781,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,129,519 3,554,447 4,289,490 -42.71 % 2,457,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 93,766 38.64 % 130,000

เงินประจําตําแหนง 126,000 168,000 168,000 -25 % 126,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 220,020 469,620 505,080 -48.57 % 259,740

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 240,000 419,040 437,280 -40.64 % 259,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 34,140 28,620 -30.61 % 19,860

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,835,539 4,729,247 5,522,236 3,252,640
รวมงบบุคลากร 4,951,545 6,796,967 7,864,736 6,034,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 700 268,730 123.27 % 600,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 3,000 -33.33 % 2,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 0 % 3,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเชาบ้าน 62,000 136,000 84,000 0 % 84,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 13,620 4,830 40,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 75,620 141,530 398,730 724,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 443,054.52 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 551,984.16 0 520,000 34.62 % 700,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 34,400 19,450 38,000 -47.37 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 120,800 24.17 % 150,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมการรักษา
วินัย และความโปรงใสในการทํางานสําหรับ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานและ
นิทรรศการวันท้องถิ่นไทย

14,800 14,000 15,000 0 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

60,444 119,160 110,000 -45.45 % 60,000

เพื่อจายเป็นโครงการอบรมสัมนาและศึกษา
ดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้นําท้องที่

200,000 0 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นโครงการอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้นําท้อง
ที่ และผู้มีสวนรวมในการบริหารงานของ 
อบต.โพธิ์เก้าต้น

0 0 0 100 % 300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 108,679.2 60,353 160,000 -37.5 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 970,307.36 656,017.52 963,800 1,365,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 53,552 66,798 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 14,815 8,235 15,000 0 % 15,000

วัสดุกอสร้าง 1,070 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,520 13,600 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 70,164.8 45,260.3 80,000 0 % 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,010 43,690 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 192,131.8 177,583.3 247,000 247,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 561,649.32 576,211.8 625,000 15.2 % 720,000

คาบริการโทรศัพท์ 14,123.14 27,635.96 42,000 -28.57 % 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 5,000 -60 % 2,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 73,520 80,464.3 80,000 -6.25 % 75,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 649,292.46 684,312.06 752,000 837,000
รวมงบดําเนินงาน 1,887,351.62 1,659,442.88 2,361,530 3,173,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 12,250 0 0 0 % 0

ตู้ไม้เก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 
7,000 บาท
ตู้ทําด้วยไม้
-มีบานประตูเปิดปิด เป็นบานกระจกกรอบ
ไม้
-กุญแจล็อคชนิดฝังติดยึดกับบานประตู
-ชั้นวางเอกสาร ชั้นวางหนังสือทําด้วยไม้

14,000 0 0 0 % 0

เต็นส์ขนาดใหญ 112,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2,950 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานไม้วัสดุปิดผิวพีวีซี 6,000 0 0 0 % 0

โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน 20,000 0 0 0 % 0

พัดลมตั้งพื้น 6,000 0 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง จํานวน 
30 ตัว

0 0 25,500 -100 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 
ตัว

0 0 0 100 % 2,500

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน สําหรับ
ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป จํานวน 1 ตัว

0 0 5,000 -100 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานสําหรับ
ตําแหนงนักบริหารงานท้องถิ่น จํานวน 1 
ตัว

0 0 0 100 % 7,500

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้รับรองโครงขา
เหล็กเป็นรูปตัว C จํานวน 3 ตัว

0 0 7,500 -100 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้รับรองโครงขา
เหล็กเป็นรูปตัวซี จํานวน 10 ตัว

0 0 25,000 -100 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 
ลิตร

0 12,000 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร 
แบบตัดตรง ครั้งละ 20 แผน จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 0 100 % 29,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)
แบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู จํานวน 2 
เครื่อง

0 84,400 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน แบบแขวน (ราคารวมคาติด
ตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน1 เครื่อง

0 0 32,400 -100 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดรับแขกโครงเหล็ก
พร้อมโต๊ะกลาง (ชุดใหญ) จํานวน 3 ชุด

0 0 75,000 -100 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 
จํานวน 1 ตู้

0 7,000 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้
สําหรับผู้บริหาร จํานวน 1 ชุด

0 0 45,000 -100 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานระดับ
ชํานาญการ จํานวน 1 ตัว

0 0 7,800 -100 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 
จํานวน 1 ชุด

0 0 0 100 % 25,000

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะพับกลมขาสวิง
หน้าสแตนเลส เส้นผาศูนย์กลาง 115 
ซม.สูง 75 ซม. จํานวน 10 ตัว

0 0 34,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อชุดลูกขาย
หอกระจายขาวไร้สาย

190,888 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องถายรูประบบ
ดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง

0 67,119 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น 5,900 0 0 0 % 0

ถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้าดิจิตอล 9,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานัก
งาน

16,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดํา 
ชนิด NetWork แบบที่ 1

7,900 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Thank Printer)

8,600 0 0 0 % 0

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรอเนกประสงค์ 
(บัตรประชาชน) (Smart Card Reader) 
จํานวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 700 บาท
-สามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ 
(Interface)หรือ USB ได้
-สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card)ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 
Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอยางน้อย

3,450 0 0 0 % 0
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 22,000 -100 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน*(จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 17,000 -100 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 4,300 0 % 4,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 415,438 170,519 300,500 69,200
รวมงบลงทุน 415,438 170,519 300,500 69,200

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

รายจายอื่น 0 0 25,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 25,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 25,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 7,254,334.62 8,626,928.88 10,551,766 9,276,560
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,451,544 0 0 100 % 2,038,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 2,220

เงินประจําตําแหนง 42,000 0 0 100 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 227,340 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 167,040 0 0 100 % 191,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,887,924 0 0 2,274,540
รวมงบบุคลากร 1,887,924 0 0 2,274,540

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

172,300 136,850 150,000 0 % 150,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 16,366 13,800 15,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 188,666 150,650 168,000 165,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 290,026 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 107,284 0 241,000 -2.07 % 236,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

28,342 84,880 120,000 -58.33 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,642 6,276 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 137,268 381,182 381,000 306,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 78,126.4 48,484.65 65,000 -23.08 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 -40 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 2,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 2,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 2,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 59,810 58,285 60,000 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 137,936.4 106,769.65 138,000 113,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 11,304 1,200 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 11,304 1,200 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 475,174.4 639,801.65 707,000 604,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สําหรับบริการประชาชนที่มาติดตอ
ราชการ เก้าอี้ 4 แถว จํานวน 2 ชุด ราคา
ชุดละ 5,650 บาท ตั้งไว้ 11,300 บาท

11,300 0 0 0 % 0

เก้าอี้สําหรับพนักงานในการปฏิบัติงาน 
จํานวน 3 ตัว ตัวละ 2,000 บาท ตั้งไว้ 
6,000 บาท

6,000 0 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซิ้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)
แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 
เครื่อง

0 64,600 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 4 
ตัว

0 0 0 100 % 10,000

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานระดับ
ชํานาญการ จํานวน 1 ตัว

0 0 7,800 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน 16,000 0 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 30,000 -100 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1*(จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 0 100 % 22,000

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง

0 4,300 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 
(28 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

0 7,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 33,300 76,800 37,800 32,000
รวมงบลงทุน 33,300 76,800 37,800 32,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,396,398.4 716,601.65 744,800 2,910,540
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,650,733.02 9,343,530.53 11,296,566 12,542,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 387,664 328,253 452,595 1.66 % 460,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

10,440 6,090 5,858 -62.1 % 2,220

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 398,104 334,343 458,453 462,320
รวมงบบุคลากร 398,104 334,343 458,453 462,320
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 63,000 -60.56 % 24,845

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 63,000 29,845
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 128,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 148,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 83,000 177,845
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง จํานวน 2 เครื่อง (ราคาเครื่องละ 
9,500 บาท)

0 18,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 4,300

ครุภัณฑ์อื่น

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จํานวน 1 
เครื่อง

0 40,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 58,400 0 4,300
รวมงบลงทุน 0 58,400 0 4,300

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

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

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 0
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 418,104 412,743 561,453 644,465
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 173,322 216,000 0 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 19,258 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 240,000 192,580 240,000 240,000
รวมงบบุคลากร 240,000 192,580 240,000 240,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 27,000 -50 % 13,500

รวมค่าตอบแทน 0 0 27,000 13,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 775,500 880,000 1.06 % 889,350

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 657,450 0 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการให้ความชวยเหลือประชาชนใน
พื้นที่ ตามอํานาจหน้าที่  ซึ่งไมเข้าลักษณะ
รายจายด้านงานสาธารณภัยตางๆ

0 0 80,000 -100 % 0

เพื่อจายเป็นโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองค์การบริหารสวน
ตําบลโพธิ์เก้าต้น

0 0 95,000 0 % 95,000

เพื่อจายเป็นโครงการจัดตั้งศูนย์บริการ
ป้องกันและลดอบัติเหตุตามท้องถนนชวง
เทศกาลสงกรานต์

8,000 0 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นโครงการจัดตั้งศูนย์บริการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุตามท้องถนนชวง
เทศกาลปีใหม

0 0 8,000 -100 % 0

เพื่อจายเป็นโครงการจัดตั้งศูนย์บริการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุตามท้องถนนชวง
เทศกาลสงกรานต์

0 0 8,000 -100 % 0

เพื่อจายเป็นโครงการจัดตั้งศูนย์บริการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุตามท้องถนนชวง
เทศบาลปีใหม

8,000 8,000 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นโครงการจัดตั้งศูนย์บริการและ
ดานชุมชนป้องกันและลดอุบัติเหตุตามท้อง
ถนนชวงเทศกาลปีใหม

0 0 0 100 % 24,800
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เพื่อจายเป็นโครงการจัดตั้งศูนย์บริการและ
ดานชุมชนป้องกันและลดอุบัติเหตุตามท้อง
ถนนชวงเทศกาลสงกรานต์

0 0 0 100 % 24,800

เพื่อจายเป็นโครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่ม
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

10,000 9,900 10,000 0 % 10,000

เพื่อจายเป็นโครงการอบรมให้ความรู้แกเด็ก 
เยาวชน และ ประชาชนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น

10,000 10,000 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 67,485 75,702 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 760,935 879,102 1,171,000 1,133,950
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,220 750 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,600 6,330 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 93,040 45,784 60,000 0 % 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุการเกษตร 4,610 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000 0 5,000 1,500 % 80,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 81,750 58,000 30,000 233.33 % 100,000
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วัสดุอื่น 19,950 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 210,170 110,864 165,000 310,000
รวมงบดําเนินงาน 971,105 989,966 1,363,000 1,457,450

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ เครื่องรับสงวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 
วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 24,000

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ เครื่องรับสงวิทยุ ชนิดประจําที่ 10 
วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 28,000

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ เครื่องรับสงวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 
จํานวน 3 เครื่อง

0 0 0 100 % 36,000
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ครุภัณฑ์อื่น

เพื่อจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ หรือ
ป้ายฉุกเฉินแบบไฟ 2 ระบบ (ไฟบ้าน+แบ
ตเตอร์รี่) มีล้อ มีไฟหมุนสีแดง 1 ดวง ความ
สูงจากพื้นถึงฐานไฟหมุน 160 ซม. ขนาด
ฐาน(ขอบล้อ) 50x110 ซม. ด้านข้างมีไฟ
นีออน ขนาด 36 วัตต์ ตั้งไว้ 2 ชุด เป็นเงิน 
26,000 บาท

26,000 0 0 0 % 0

เพื่อจัดซื้อแผงกันจราจรแบบมีล้อ ขนาด 
1.50 เมตร สีขาว-แดง จํานวน 10 แผง ตั้ง
ไว้ 34,000 บาท

34,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 60,000 0 0 88,000
รวมงบลงทุน 60,000 0 0 88,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,271,105 1,182,546 1,603,000 1,805,450
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งานจราจร
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 5,000

รวมงานจราจร 0 0 0 5,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,689,209 1,595,289 2,164,453 2,454,915

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 339,540 362,820 741,300 -15.66 % 625,180

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 160,680 166,320 174,720 4.05 % 181,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 542,220 571,140 958,020 848,980
รวมงบบุคลากร 542,220 571,140 958,020 848,980
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 80,000 25.31 % 100,245

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 0 % 3,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 1,500 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 84,500 108,245
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 213,500 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 190,000 0 240,000 -40.83 % 142,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

16,060 10,752 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,000 550 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 212,060 224,802 270,000 172,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 44,914 24,595 30,000 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 1,000 900 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,840 14,500 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 57,754 39,095 51,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 269,814 263,897 405,500 340,245

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 0 79,000 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารสํานักงานบานเลื่อนกระจก 
จํานวน 4 ตู้

0 0 0 100 % 18,000

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานระดับ
ชํานาญการ จํานวน 1 ตัว

0 0 0 100 % 2,500

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานระดับ
ชํานาญการ จํานวน 1 ตัว

0 0 0 100 % 8,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 16,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,000 79,000 0 29,000
รวมงบลงทุน 16,000 79,000 0 29,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 828,034 914,037 1,363,520 1,218,225
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 583,310 618,480 662,520 6.82 % 707,700

เงินวิทยฐานะ 80,500 84,000 84,000 0 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 298,680 342,280 519,120 4 % 539,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 20,160 8,160 660 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 982,650 1,052,920 1,266,300 1,331,580
รวมงบบุคลากร 982,650 1,052,920 1,266,300 1,331,580

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 148,005 6.04 % 156,945

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 2,756 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 2,756 153,005 161,945
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 76,500 0 120,000 6.67 % 128,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 145,100 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการติดตั้งรางรับน้ําฝนบริเวณอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์เก้าต้น 

27,000 0 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม
และโครงการตาง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,465 9,500 25,000 0 % 25,000

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

7,660 0 20,000 0 % 20,000

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับพัฒนาวิชาชีพ
ครู สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 8,000 0 % 8,000

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและคาใช้จายใน
การดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
ผลงานสําหรับคณะกรรมการประเมินผล
งานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

0 3,100 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นโครงการจัดอบรมให้ความรู้แก
เด็กและเยาวชนในระหวางปิดภาคเรียน

10,000 0 10,000 0 % 10,000
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เพื่อจายเป็นโครงการสนับสนุนคาใช้จายใน
การบริหารสถานศึกษา

483,430 436,500 461,950 -3.76 % 444,600

เพื่อจายเป็นโครงการอบรมทักษะภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสารนอกห้องเรียน

10,000 0 10,000 -100 % 0

เพื่อจายเป็นโครงการอบรมเพิ่มทักษะ
วิชาการและศึกษาแหลงเรียนรู้ของเด็กนัก
เรียน

0 0 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,850 5,955 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 639,905 600,155 694,950 675,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 8,000 25 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 9,645 10,000 9,750 % 985,000

คาอาหารเสริม (นม) 942,078.86 759,560.52 950,435 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 17,852 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 1,600 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 952,078.86 788,657.52 996,435 1,023,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 7,786.34 0 0 100 % 10,000
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 1,038.45 0 0 0 % 0

คาบริการโทรศัพท์ 411.95 0 0 100 % 2,400

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1,620.33 0 0 100 % 8,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 10,857.07 0 0 20,800
รวมงบดําเนินงาน 1,602,840.93 1,391,568.52 1,844,390 1,881,345

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สําหรับนั่งทานอาหาร สําหรับเด็กเล็ก
ใน ศพด. เก้าอี้เด็กอนุบาลโพเมก้า
จํานวน 20 ตัว ราคาตัวละ 1,070 บาท ตั้ง
ไว้ 21,400 บาท

21,400 0 0 0 % 0

เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย จํานวน 
4 เครื่อง 

0 68,000 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 19,850 0 0 0 % 0

โต๊ะสําหรับทานอาหารสําหรับเด็กเล็ก ศพด. 
จํานวน 10 ตัว ราคาตัวละ 1,450 บาท โต๊ะ
โฟเมก้าเด็ก ขนาด 60x120x50 ซม. ตั้งไว้ 
14,500 บาท

14,500 0 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง จํานวน 8 ตัว ราคาตัวละ 
990 บาท ขนาดใบพัด 16 นิ้ว 
ตั้งไว้ 7,920 บาท

7,920 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  11:51 หน้า : 29/79



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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 
ตัว

0 0 3,900 -35.9 % 2,500

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 
ตัว

0 0 0 100 % 8,500

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานขนาดไม
น้อยกวา 4 ฟุต จํานวน 1 ตัว

0 0 8,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง จํานวน 1 เครื่อง

0 0 9,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน *(จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 17,000 -100 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 4,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 63,670 68,000 42,700 11,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.โพธิ์เก้าต้น

89,800 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 89,800 0 0 0
รวมงบลงทุน 153,470 68,000 42,700 11,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,846,000 1,757,940 1,844,000 -1.38 % 1,818,600

รวมเงินอุดหนุน 1,846,000 1,757,940 1,844,000 1,818,600
รวมงบเงินอุดหนุน 1,846,000 1,757,940 1,844,000 1,818,600

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,584,960.93 4,270,428.52 4,997,390 5,042,525
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นโครงการจัดกิจกรรมสงเสริม
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 5,000 5,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 0 5,000 5,000
รวมแผนงานการศึกษา 5,412,994.93 5,184,465.52 6,365,910 6,265,750

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,002,840 860,641 1,013,200 11.03 % 1,124,940

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,044,840 902,641 1,055,200 1,166,940
รวมงบบุคลากร 1,044,840 902,641 1,055,200 1,166,940
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 184,000 33.88 % 246,330

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 0 % 2,000

คาเชาบ้าน 93,000 92,000 72,000 0 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 12,500 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 93,000 104,500 263,000 320,330
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 1,275 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,560 0 160,000 6.25 % 170,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายสําหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

0 92,800 100,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  11:51 หน้า : 33/79



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

คาใช้จายสําหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลักษณ์  อัครราชกุมารี

66,100 0 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

4,088 1,500 20,000 0 % 20,000

เพื่อจายเป็นโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

0 10,000 10,000 -100 % 0

เพื่อจายเป็นโครงการอบรมและรณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

2,180 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,500 1,050 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 101,428 106,625 340,000 240,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 12,126 15,311 15,000 0 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 10,000 50 % 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 30,000 33.33 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,000 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,440 12,420 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 26,566 27,731 79,000 94,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 8,161 7,224 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,161 7,224 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 229,155 246,080 702,000 674,330

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สําหรับบริการประชาชนที่มาติดตอ
ราชการ เก้าอี้ 4 แถว จํานวน 2 ชุด ราคา
ชุดละ 5,650 บาท ตั้งไว้ 11,300 บาท

11,300 0 0 0 % 0

เก้าอี้สําหรับพนักงานในการปฏิบัติงาน 
จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,000 บาท 
ตั้งไว้ 4,000 บาท

4,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานัก
งาน

16,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน ขนาด 5 ฟุต และขนาด 4 ฟุต 
รวมจํานวน 2 ตัว ตังไว้ 13,100 บาท

13,100 0 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวนแบบแขวน (ราคารวมคาติด
ตั้ง) ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

0 0 39,700 -100 % 0
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 
120 ซีซี จํานวน 1 คัน

0 0 54,700 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา 
Network แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 7,900 บาท

7,900 0 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน *(จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 17,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 52,300 0 111,400 0
รวมงบลงทุน 52,300 0 111,400 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนเอกชน 260,000 260,000 260,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 260,000 260,000 260,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 260,000 260,000 260,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,586,295 1,408,721 2,128,600 1,841,270
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายสําหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

0 0 0 100 % 100,000

เพื่อจายเป็นโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 110,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 120,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เป็นเงินอุดหนุนสําหรับคณะกรรมการหมู
บ้าน
เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 100 % 260,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 260,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 260,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 0 380,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,586,295 1,408,721 2,128,600 2,221,270

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 437,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 13,080

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 138,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 21,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 609,980
รวมงบบุคลากร 0 0 0 609,980

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 54,465

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 54,465
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 134,465

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 744,445
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการให้ความชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

0 0 0 100 % 100,000

เพื่อจายเป็นโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้
ดูแลผู้สูงอายุ

0 120,000 114,600 0 % 114,600

เพื่อจายเป็นโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
กลุมสตรีตําบลโพธิ์เก้าต้น

0 0 0 100 % 10,000

เพื่อจายเป็นโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก
ประชาชนตําบลโพธิ์เก้าต้น

0 0 0 100 % 10,000

เพื่อจายเป็นโครงการสงเสริมผู้สูงวัยใสใจ
สุขภาพ

0 10,000 10,000 0 % 10,000

เพื่อจายเป็นโครงการอบรมชุมชนสานใจ 
หวงใยผู้สูงอายุ

10,000 0 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นโครงการอบรมพัฒนาความรู้
บทบาทสตรีตําบลโพธิ์เก้าต้น

10,000 10,000 10,000 0 % 10,000
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เพื่อจายเป็นโครงการอบรมสงเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งพัฒนาครอบครัวตําบลโพธิ์เก้า
ต้น

0 0 0 100 % 10,000

เพื่อจายเป็นโครงการอบรมให้ความรู้การ
ดําเนินชีวิตและสงเสริมอาชีพของผู้พิการ

10,000 0 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นโครงการอบรมให้ความรู้การ
ดําเนินชีวิตและสงเสริมอาชีพของผู้พิการ
และผู้ดูแลผู้พิการ

0 10,000 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 8,600 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 30,000 158,600 164,600 274,600
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000 2,900 20,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 36,000 23,800 40,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 46,000 26,700 60,000 0
รวมงบดําเนินงาน 76,000 185,300 224,600 274,600

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 76,000 185,300 224,600 274,600
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 76,000 185,300 224,600 1,019,045
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 755,050 1,134,240 1,150,140 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

9,720 330 0 0 % 0

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

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0 223,620 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 169,320 176,160 186,840 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 976,090 1,576,350 1,378,980 0
รวมงบบุคลากร 976,090 1,576,350 1,378,980 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 140,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 800 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 800 150,000 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 28,040 129,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

10,780 0 40,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,050 67,020 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 18,830 95,060 219,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 24,665 9,799 25,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 12,300 11,409 30,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 19,090 9,110 20,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 42,040 21,950 65,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 3,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,300 11,850 40,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 137,395 64,118 183,000 0
รวมงบดําเนินงาน 156,225 159,978 552,000 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สําหรับพนักงานในการปฏิบัติงาน 
จํานวน 3 ตัว ราคาตัวละ 2,000 บาท ตั้งไว้ 
6,000 บาท

6,000 0 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
จํานวน2 ตู้

0 0 11,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 30,000 -100 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ
ขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง

0 0 6,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,000 0 47,300 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการขยายห้องอาคารเก็บวัสดุองค์การ
บริหารสวนตําบลโพธิ์เก้าต้น หมูที่ 8 

0 0 278,000 -100 % 0
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โครงการตอเติมอาคารสํานักงาน ชวงห้อง
สํานักปลัดและห้องกิจการสภา จํานวน 2 
ห้อง

0 499,500 0 0 % 0

โครงการตอเติมอาคารสํานักงาน องค์การ
บริหารสวนตําบลโพธิ์เก้าต้น

499,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงห้องทํางานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อบต.โพธิ์เก้าต้น ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.โพธิ์เก้าต้น 

87,500 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์
องค์การบริหารสวนตําบลโพธิ์เก้าต้น หมูที่ 
8 

0 0 150,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างหลังคาคลุมทางเดิน
ระหวางศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และสง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ ถึงรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โพธิ์เก้าต้น หมูที่ 8 ตําบลโพธิ์เก้า
ต้น ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12 เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน อบต.โพธิ์เก้าต้น 

114,900 0 0 0 % 0
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โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
ข้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ หมูที่ 8  ตําบลโพธิ์เก้าต้น 
จํานวน 2 ชวง ชวงที่ 1 ขนาดกว้าง 20 
เมตร ยาว 20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
คิดเป็นพื้นที่ไมน้อยกวา 400 ตารางเมตร 
ชวงที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร 
คิดเป็นพื้นที่ไมน้อยกวา 96 ตารางเมตร 
ตามแบบมาตรฐาน อบต.โพธิ์เก้าต้น

296,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 997,400 499,500 428,000 0
รวมงบลงทุน 1,003,400 499,500 475,300 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,135,715 2,235,828 2,406,280 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 173,280 186,955 207,720 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 173,280 186,955 207,720 0
รวมงบบุคลากร 173,280 186,955 207,720 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 25,380 -100 % 0
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 30,380 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 114,000 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 85,527 0 120,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

0 0 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 393,630 237,610 360,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 479,157 351,610 490,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 102,301 99,645 100,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 21,600 0 40,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 10,500 11,095 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 134,401 110,740 160,000 0
รวมงบดําเนินงาน 613,558 462,350 680,380 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อลําโพงเคลื่อนที่ 19,260 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,260 0 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และวางทอระบายน้ํา สายซอยบ้านผู้ใหญ
จวน หมูที่ 5 ตําบลโพธิ์เก้าต้น อําเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบรุ

703,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และวางทอระบายน้ํา สายแยกทางเข้าวัด
ธรรมมิกาวาส หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์เก้าต้น 
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

385,300 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และวางทอระบายน้ํา หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์เก้า
ต้น อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

333,700 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยข้างวัดสําราญ หมูที่ 3 ตําบลโพธิ์
เก้าต้น  อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

178,400 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยบ้าน นางสมนึก น้อยเหน หมูที่ 4 
ตําบลโพธิ์เก้าต้น อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี

207,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยาง  แบบ
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมูที่ 8  สายรอบ
หนองฟ้าลงมัน  ตําบลโพธิ์เก้าต้น อําเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

1,743,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนรอบ
หนองฟ้าลงมัน หมูที่ 8 ตําบลโพธิ์เก้าต้น 

483,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลา
เชลล์ สายคันคลอง 1 ขวา 21 ขวา ฝั่งขวา 
(ศาลเจ้าแมหนองรี) หมูที่ 1 ตําบลโพธิ์เก้า
ต้น จํานวน 10 จุด ตามแบบมาตรฐาน อบ
ต.โพธิ์เก้าต้น

483,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลา
เซลล์ บริเวณทางเข้าบ้านกํานันสมาน หมูที่ 
2 ตําบลโพธิ์เก้าต้น

0 474,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลา
เซลล์ บริเวณศาลา SML และทางเข้าบ้าน
ผู้ใหญบ้าน หมูที่ 12

0 474,000 0 0 % 0
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โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลา
เซลล์ บริเวณสายคันคลอง 21 ขวา ฝั่งซ้าย 
หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์เก้าต้น

0 474,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลา
เซลล์ บริเวณหลังวัดบอเงินเจริญสุข หมูที่ 
13 ตําบลโพธิ์เก้าต้น

0 474,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลา
เซลล์ หมูที่ 10 จากคลองตาปาน ถึงสนาม
ฟุตซอล

0 0 465,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลา
เซลล์ หมูที่ 11 ตําบลโพธิ์เก้าต้น บริเวณ
ถนนสายในเชื่อมตอวัดธรรมมิกาวาส 
จํานวน 10 จุด ตามแบบมาตรฐาน อบต
.โพธิ์เก้าต้น

483,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลา
เซลล์ หมูที่ 6 บริเวณคันคลองชลประทาน 
21 ขวา ฝั่งซ้าย จากบ้านเสี่ยตาย ถึงเขต
ติดตอ หมูที่ 5 ตําบลโพธิ์เก้าต้น

0 0 467,500 -100 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลา
เซลล์ หมูที่ 9 ถนนสายหนองหม้อแกง 

0 0 468,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลา
เซลล์บริเวณกลุมบ้านนายละเอียด  คลอง
ยายศรี หมูที่ 7 ตําบลโพธิ์เก้าต้น

0 0 467,500 -100 % 0
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โครงการเสริมผิวจราจรลางยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต และปรับปรุงบอพัก สายประตูชัย 
หมูที่ 1 ตําบลโพธิ์เก้าต้น อําเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี

369,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ลบ.4021 - ทล
.311 หมูที่ 11 ตําบลโพธิ์เก้าต้น อําเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

490,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง สายคลอง
มะขามเทศ ฝั่งซ้าย หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์เก้า
ต้น อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

187,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง สายคันคลอง 
1 ขวา 21 ขวา ฝั่งขวา หมูที่ 10 ตําบลโพธิ์
เก้าต้น อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

281,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง สายคันคลอง 
2 ขวา 1 ขวา 21 ขวา ฝั่งซ้าย หมูที่ 9 , 13 
ตําบลโพธิ์เก้าต้น อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี

180,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง สายรางจิก 
หมูที่ 9 , 10 ตําบลโพธิ์เก้าต้น อําเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี

177,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,683,900 1,896,000 1,868,000 0
รวมงบลงทุน 6,703,160 1,896,000 1,868,000 0
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รวมงานไฟฟ้าและประปา 7,489,998 2,545,305 2,756,100 0
งานสวนสาธารณะ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่สาธารณ
ประโยชน์ หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์เก้าต้น

0 0 271,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 271,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 271,000 0

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 271,000 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 594,120 619,400 723,720 1.62 % 735,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 52,000 72,000 0 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 642,120 671,400 795,720 807,480
รวมงบบุคลากร 642,120 671,400 795,720 807,480
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 90,000 2.15 % 91,935

รวมค่าตอบแทน 0 0 90,000 91,935
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 611,000 0 450,000 0.44 % 452,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 714,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 0 10,000 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นโครงการบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม

0 0 10,000 0 % 10,000

เพื่อจายเป็นโครงการอบรมชุมชนต้นแบบ
คัดแยกขยะ

9,500 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 54,804.12 43,545 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 675,304.12 767,545 540,000 542,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 129,800 36,380 90,000 -66.67 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 40,000 0 % 40,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 186,010.1 175,524 230,000 8.7 % 250,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 6,000 3,960 6,000 66.67 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 321,810.1 215,864 366,000 330,000
รวมงบดําเนินงาน 997,114.22 983,409 996,000 963,935

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง จํานวน 2 เครื่อง

0 18,400 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 18,400 0 0
รวมงบลงทุน 0 18,400 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลเมืองลพบุรี
ตามโครงการบริหารจัดการบอขยะใน
บริเวณพื้นที่บอขยะที่อยูในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลเมืองลพบุรี

0 0 250,000 0 % 250,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 250,000 250,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 250,000 250,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,639,234.22 1,673,209 2,041,720 2,021,415
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งานบําบัดน้ําเสีย
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 
จํานวน 1 เครื่อง

0 7,950 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 7,950 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการวางทอระบายน้ํา สายภายในหมู
บ้าน หมูที่ 7 ตําบลโพธิ์เก้าต้น อําเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี

964,000 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา สายภายในหมู
บ้าน หมูที่ 8 ตําบลโพธิ์เก้าต้น อําเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี

322,400 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,286,400 0 0 0
รวมงบลงทุน 1,286,400 7,950 0 0

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 1,286,400 7,950 0 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 12,551,347.22 6,462,292 7,475,100 2,021,415
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 366,060 385,980 416,040 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

13,080 13,080 13,080 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 149,280 75,570 138,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 10,140 4,140 21,420 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 538,560 478,770 588,540 0
รวมงบบุคลากร 538,560 478,770 588,540 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 68,415 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 68,415 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 68,415 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 538,560 478,770 656,955 0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นโครงการประชุมประชาคม
ตําบล

12,000 0 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นโครงการประชุมประชาคมหมู
บ้านสัญจรพบประชาชน

0 0 30,000 0 % 30,000

เพื่อจายเป็นโครงการประชุมประชาชนใน
การมีสวนรวมกับการบริหาร อบต.และ
เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.โพธิ์เก้าต้น

0 0 0 100 % 20,000

เพื่อจายเป็นโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
กลุมสตรี

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

เพื่อจายเป็นโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก
ประชาชนตําบลโพธิ์เก้าต้น

10,000 7,800 10,000 -100 % 0

เพื่อจายเป็นโครงการอบรมบําบัดฟนฟูและ
ฝึกอบรมอาชีพผู้ติดยาเสพติด

0 0 30,000 0 % 30,000
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เพื่อจายเป็นโครงการอบรมประชาชนใน
การมีสวนรวมกับการบริหาร อบต.และ
เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.โพธิ์เก้าต้น

0 0 20,000 -100 % 0

เพื่อจายเป็นโครงการอบรมและรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

10,000 10,000 10,000 0 % 10,000

เพื่อจายเป็นโครงการอบรมสงเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งพัฒนาครอบครัวตําบลโพธิ์เก้า
ต้น

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

เพื่อจายเป็นโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยว
กับกฎหมายเบื้องต้น

10,000 0 10,000 0 % 10,000

เพื่อจายเป็นโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยว
กับกฎหมายเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
ประจําวัน

0 10,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 62,000 47,800 130,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 62,000 47,800 130,000 100,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 62,000 47,800 130,000 100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 600,560 526,570 786,955 100,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นโครงการสรรหาเชิดชูบุคคลที่
สร้างสรรค์คุณประโยชน์แกท้องถิ่น

0 0 3,000 0 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 3,000 3,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 3,000 3,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

0 0 3,000 3,000
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมสง
เสริมการบริหารจัดการสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลโพธิ์เก้าต้น

5,000 5,000 5,000 0 % 5,000

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

57,700 70,000 70,000 -100 % 0

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตาม
โครงการอบรมเด็ก เยาวชนเพื่อสร้างทักษะ
ความชํานาญทางด้านกีฬา

0 10,000 10,000 0 % 10,000

เพื่อจายเป็นโครงการจัดงานแขงขันกีฬาสี
ภายในตําบลต้านภัยยาเสพติด

0 0 100,000 0 % 100,000

เพื่อจายเป็นโครงการอบรมเยาวชนเพื่อ
สร้างความชํานาญด้านทักษะกีฬาฟุตบอล

10,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 72,700 85,000 185,000 115,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 38,125 39,510 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 38,125 39,510 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 110,825 124,510 225,000 155,000
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รวมงานกีฬาและนันทนาการ 110,825 124,510 225,000 155,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานเทศกาล
วันสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ

100,000 0 100,000 0 % 100,000

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง 12 สิงหาคม

0 5,230 20,000 0 % 20,000

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม

4,100 0 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

0 0 0 100 % 70,000

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวัน
มาฆบูชา

1,300 1,414 2,000 0 % 2,000

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันวิสาข
บูชา

1,311 0 2,000 0 % 2,000
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

12,200 0 13,000 0 % 13,000

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุ
ทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 
มิถุนายน

0 0 30,000 0 % 30,000

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสนับสนุน
จัดงานแผนดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

25,000 25,000 40,000 0 % 40,000

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมสง
เสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นลิเก

10,000 10,000 10,000 0 % 10,000

เพื่อจายเป็นโครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันสําคัญตาง ๆ ของสถาบันพระมหา
กษัตริย์

0 5,000 10,000 0 % 10,000

เพื่อจายเป็นโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูหัว มหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 
กรกฎาคม

11,900 11,130 30,000 0 % 30,000

เพื่อจายเป็นโครงการอบรมสงเสริมการจัด
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย

0 10,000 10,000 0 % 10,000

เพื่อจายเป็นโครงการอบรมสงเสริมการสืบ
สานวัฒนธรรมไทย

10,000 0 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นโครงการอบรมสงเสริมอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแสดงโขน

10,000 10,000 10,000 0 % 10,000
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เพื่อจายเป็นโครงการอบรมหมูบ้าน
คุณธรรมและหมูบ้านศีล 5

10,000 10,000 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 195,811 87,774 287,000 357,000
รวมงบดําเนินงาน 195,811 87,774 287,000 357,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนจังหวัดลพบุรีในโครงการจัดงาน
แผนดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

28,000 28,000 28,000 0 % 28,000

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

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 223,811 115,774 315,000 385,000
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นโครงการจัดอบรมมัคคุเทศก์
น้อย พิพิธภัณฑ์แหลงเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นวัดโคกหม้อ

10,000 10,000 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 10,000 10,000 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 10,000 10,000 10,000 10,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 10,000 10,000 10,000 10,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 344,636 250,284 553,000 553,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,437,920

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 194,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,674,200
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,674,200
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 165,990

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 175,990
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

0 0 0 100 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 350,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 590,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 85,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 335,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,100,990

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*(จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 30,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,805,190
งานก่อสร้าง
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์
บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ

0 0 0 100 % 1,325,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยข้างบ้านนายม้วน สังข์นาค หมูที่ 3 
ตําบลโพธิ์เก้าต้น

0 180,300 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางสมบูรณ์ วัฒนจันทร์ หมูที่ 4 
ตําบลโพธิ์เก้าต้น

0 272,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านอาจารย์ณรงค์ หมูที่ 1 ตําบลโพธิ์
เก้าต้น

0 421,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคันคลองชลประทาน 21 ขวา หมูที่ 9 
ตําบลโพธิ์เก้าต้น

0 316,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 4 ตอจากบ้านร้อยตรีสนอง สุดซอย
และซอยเข้าบ้านผู้ใหญเต็ก

0 0 0 100 % 147,000
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โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์
คอนกรีต บริเวณคลองยายศรี หมูที่ 7 
ตําบลโพธิ์เก้าต้น

0 946,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตระแกรงเหล็ก หมูที่ 
12 สายภายในหมูบ้าน

0 0 0 100 % 437,000

โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณด้านหน้าศาลา SML หมูที่ 2 ตําบล
โพธิ์เก้าต้น

0 22,500 0 0 % 0

โครงการซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 5 บริเวณสายแยก ทล.3196-ที่จัดรูป

0 0 0 100 % 273,000

โครงการซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองชลประทาน 21 ฝั่งซ้าย หมูที่ 1 
ตําบลโพธิ์เก้าต้น

0 215,900 0 0 % 0

โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมูที่ 1 บริเวณถนนสายกมล ปัน
เอี่ยม

0 0 0 100 % 862,000

โครงการซอมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมูที่ 
11 สายบ้านป้าตอมถึงศาลาแดง

0 0 0 100 % 317,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมศาลาที่พักของ
ประชาชน (ศาลาที่พักโดยสารประจําทาง) 
หมูที่ 10

0 0 0 100 % 53,000
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โครงการลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ถนนสาย
การเกษตร สายที่ 2 สายที่ 3 สายที่ 5 หมูที่ 
5 ตําบลโพธิ์เก้าต้น

0 1,190,000 0 0 % 0

โครงการลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ถนนสาย
การเกษตร หมูที่ 3 ตําบลโพธิ์เก้าต้น

0 449,000 0 0 % 0

โครงการลงหินคลุกเสริมผิวจราจรถนนสาย
คลองตาปิ่นฝั่งขวา หมูที่ 13 ตําบลโพธิ์เก้า
ต้น

0 340,000 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 1 ซอยรวมใจถึงบ้านอาจารย์
ณรงค์

0 0 0 100 % 123,000

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 3 บริเวณริมถนนสายในหมูบ้าน

0 0 0 100 % 971,000

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 7 บริเวณคลองศาลาลอย

0 0 0 100 % 538,000

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 8 จากบ้านผู้ชวยโชคถึงบ้านลุง
เที่ยง

0 0 0 100 % 498,000

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณทางเข้าคลองตะเคียน ถึง
กําแพงวัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ หมูที่ 9 ตําบล
โพธิ์เก้าต้น

0 1,060,000 0 0 % 0
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โครงการวางทอระบายน้ําจากคลองตาปาน
ถึงคลองตาปิ่น หมูที่ 10 ตําบลโพธิ์เก้าต้น

0 1,200,000 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําตอจากทอระบาย
น้ําเดิมถึงวัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ หมูที่ 8 
ตําบลโพธิ์เก้าต้น

0 1,196,000 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําบริเวณทางเข้าวัด
นางหนู หมูที่ 6 ตําบลโพธิ์เก้าต้น

0 518,000 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําหมูที่ 4 บริเวณริม
ถนนสายกลางหมูบ้าน

0 0 0 100 % 1,089,000

โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง หมูที่ 5 สาย 
1 ซอยบ้านอาจารย์วรชัย ตอจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถึงทางรถไฟ

0 0 0 100 % 452,000

โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง หมูที่ 6 สาย
บ้านนายสมัย ชิตดี

0 0 0 100 % 164,000

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมูที่ 9 
สายแยก ลบ 4021

0 0 0 100 % 368,000

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์
คอนกรีตสาย รพ.สต.โพธิ์เก้าต้น เชื่อมตอ
สายเดิม หมูที่ 11 ตําบลโพธิ์เก้าต้น

0 904,000 0 0 % 0

โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนสายในหมูบ้าน หมูที่ 12 
ตําบลโพธิ์เก้าต้น

0 182,000 0 0 % 0
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

 โครงการวางทอระบายน้ําสายบ้านผู้ใหญ
หมอง หมูที่ 8 ตําบลโพธิ์เก้าต้น

0 0 192,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองชลประทาน 21 ขวา ฝั่งซ้าย หมูที่ 
3 หมูที่ 4 และหมูที่ 5 จากสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กโรงเรียนวินิตศึกษาฯ 2 ถึงหมูที่ 
5 ตําบลโพธิ์เก้าต้น

0 0 3,072,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลังร้านครัวตาพุม หมูที่ 13 ตําบลโพธิ์
เก้าต้น

0 0 1,967,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายคลองชลประทาน 1 ขวา 21 ขวา เชื่อม
ตอคลองตาปิ่น หมูที่ 11 ตําบลโพธิ์เก้าต้น

0 0 617,196 -100 % 0

โครงการขุดลอกคลองลุงเหม็ง หมูที่ 12 
ตําบลโพธิ์เก้าต้น

0 0 60,000 -100 % 0

โครงการซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านจาชล ถึงบ้านนายวรชัย หมูที่ 5 
ตําบลโพธิ์เก้าต้น

0 0 1,931,000 -100 % 0

โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายซอยกมล  ปัน
เอี่ยม (เฉพาะจุดที่ชํารุดเสียหาย) หมูที่ 1 
ตําบลโพธฺเก้าต้น

0 0 177,000 -100 % 0
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โครงการติดตั้งไฟ้ฟ้าสาธารณะระบบโซลา
เซลล์ หมูที่ 13 สายบ้านนายสุวรรณ ลิ้ม
ไพบูลย์

0 0 0 100 % 468,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลา
เซลล์ หมูที่ 5 บริเวณคลองชลประทาน 21 
ขวา ฝั่งซ้าย

0 0 0 100 % 468,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลา
เซลล์ หมูที่ 7 บริเวณทางเข้าวัดธรรมมิกาวา
ส ฝั่งถนนลพบุรี-บ้านแพรก

0 0 0 100 % 468,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลา
เซลล์ หมูที่ 8 ตอจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลโพธิ์เก้าต้น

0 0 0 100 % 468,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลา
เซลล์ หมูที่ 9 บริเวณถนนสายหนองหม้อ
แกง

0 0 0 100 % 468,000

โครงการลงหินคลุกเสริมผิวจราจรถนนสาย
คลองตาปิ่น ฝั่งซ้าย หมูที่ 13 ตําบลโพธิ์เก้า
ต้น

0 0 417,000 -100 % 0

โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกสาย
เจ้าแมหนองรี เชื่อมตอถนนเทศบาลเมือง
ลพบุรี หมูที่ 1 ตําบลโพธิ์เก้าต้น

0 0 411,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 9,413,200 8,844,196 9,957,000
รวมงบลงทุน 0 9,413,200 8,844,196 9,957,000
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รวมงานก่อสร้าง 0 9,413,200 8,844,196 9,957,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 9,413,200 8,844,196 12,762,190

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นโครงการอบรมและสงเสริม
เกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน

15,000 12,800 15,000 0 % 15,000

เพื่อจายเป็นโครงการอบรมให้ความรู้การ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพและฮอร์โมนสูตรตางๆ เพื่อ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

เพื่อจายเป็นโครงการอบรมให้ความรู้ในการ
สงเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 27,000 24,800 37,000 27,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 9,800 1,260 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 9,800 1,260 10,000 10,000
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รวมงบดําเนินงาน 36,800 26,060 47,000 37,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร 36,800 26,060 47,000 37,000

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานทําดีด้วยหัวใจ คืนน้ําใสให้
แมน้ําลําคลอง

0 10,000 0 0 % 0

โครงการรวมใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม 0 2,200 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นโครงการจัดงานคลองสวยน้ําใส 10,000 0 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นโครงการจัดงานทําดีด้วยหัวใจ 
คืนน้ําใสให้แมน้ําลําคลอง

0 0 10,000 0 % 10,000

เพื่อจายเป็นโครงการจัดงานรณรงค์รักษา
ความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

10,000 0 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นโครงการรวมใจพัฒนารักษาสิ่ง
แวดล้อม

0 0 10,000 0 % 10,000
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เพื่อจายเป็นโครงการอบรมให้ความรู้ในการ
สงเสริมอนุรักษ์พันธ์กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 20,000 12,200 20,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 20,000 12,200 20,000 30,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 20,000 12,200 20,000 30,000
รวมแผนงานการเกษตร 56,800 38,260 67,000 67,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 316,200 0 349,320 7.4 % 375,180

คาจ้างลูกจ้างประจํา 212,700 0 240,420 4.04 % 250,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 528,900 0 589,740 625,320
รวมงบบุคลากร 528,900 0 589,740 625,320
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 73,590 6.54 % 78,405

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 800 2,584 7,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 800 2,584 80,590 88,405
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 296,192 319,192 440,000 -21.82 % 344,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหา
ปริมาณน้ําดิบ ในการผลิตน้ําประปาใน
หนอง ฟ้าลงมันชวงภัยแล้ง 

14,388 0 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหา
ปริมาณน้ําดิบ ในการผลิตน้ําประปาใน
หนองฟ้าลงมันชวงภัยแล้ง

0 121,406 160,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  11:51 หน้า : 76/79



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

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

0 0 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 21,380 29,340.76 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 331,960 469,938.76 650,000 394,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 420 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,360 3,670 5,000 0 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 350,000

วัสดุอื่น 576,340 375,375 500,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 580,120 379,045 508,000 508,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 363,887.29 407,143.64 425,000 -8.24 % 390,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 363,887.29 407,143.64 425,000 390,000
รวมงบดําเนินงาน 1,276,767.29 1,258,711.4 1,663,590 1,380,405
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องจดหนวยและ
พิมพ์ใบแจ้งหนี้น้ําประปาและคาขยะ (แบบ
มือถือ) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 10,000 -100 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้
คาน้ําและคาขยะพกพา แบบไร้สาย จํานวน 
1 เครื่อง

0 0 30,000 -100 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโปรแกรมสําหรับพิมพ์
ใบแจ้งหนี้คาน้ําประปา พร้อมโทรศัพท์มือ
ถือ (แอนดรอยท์) จํานวน 1 ชุด

0 0 32,100 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบจุม เอนก
ประสงค์ ขนาดมอเตอร์ 750 w/1HP 
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 6,500 บาท

6,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,000 0 72,100 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบประปา หมูที่ 6 
ตําบลโพธิ์เก้าต้น อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี

648,888 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 648,888 0 0 0
รวมงบลงทุน 654,888 0 72,100 0

รวมงานกิจการประปา 2,460,555.29 1,258,711.4 2,325,430 2,005,725
รวมแผนงานการพาณิชย์ 2,460,555.29 1,258,711.4 2,325,430 2,005,725

รวมทุกแผนงาน 51,119,438.46 53,186,011.95 62,000,000 62,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เกาตน

อําเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 62,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 19,987,270 บาท
งบกลาง รวม 19,987,270 บาท

งบกลาง รวม 19,987,270 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
ในอัตรารอยละหาของคาจาง พรอมกับหักคาจาง
ของพนักงานจางสงเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันดวย 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. 
 ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แกไข
เพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
แผนงานงบกลาง 
งบกลาง
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อใหลูกจางไดรับสิทธิ์คุมครองกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตาย 
เนื่องจากการทํางานใหแกนายจาง 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
แผนงานงบกลาง 
งบกลาง
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 15,000,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสรางหลักประกัน
ดานรายไดแกผูสูงอายุ (เงินอุดหนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุ)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพโครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หนาที่ 235 ลําดับที่ 1 
แผนงานงบกลาง 
งบกลาง
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,900,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคม
ใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม
(เงินอุดหนุนการสงเคราะหเบี้ยความพิการ)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2553 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพโครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่ 235 ลําดับที่ 2 
แผนงานงบกลาง งบกลาง 
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู
ป่วยเอดส (เงินอุดหนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส)
 -เป็นไปตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพโครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่ 235 ลําดับที่ 3 
แผนงานงบกลาง งบกลาง
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เงินสํารองจาย จํานวน 576,980 บาท

-เพื่อจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น 
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชนเป็นไปสวนรวมได เชน การป้องกัน
และแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัย
แลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน เป็นตน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2550
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2563
แผนงานงบกลาง 
งบกลาง

 

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร
ที่ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน
สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร 
ประจกโคงจราจร กระบองไฟจราจรกรวยจราจร 
แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจรเสื้อจราจร 
ยางชะลอความเร็ว เป็นตน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 3892 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
แผนงานงบกลาง 
งบกลาง
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เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 511,290 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จลูกจางประจํา ตําแหนง เจาพนักงานจัด
เก็บรายได จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจาง
ประจําของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่
แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติมจน
ถึงฉบับปัจจุบัน
-แผนงานงบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 620,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) ประจําปีงบประมาณ 2565
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
แผนงานงบกลาง 
งบกลาง    

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 220,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (สปสช.)
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุน
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการตั้งงบประมาณของ อปท. 
เพื่อสมทบกองทุน 2561
แผนงานงบกลาง 
งบกลาง 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,276,560 บาท

งบบุคลากร รวม 6,034,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,781,720 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 532,080 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
อัตราเดือนละ 21,120 บาทระยะเวลา 12 เดือน
รวมเป็นเงิน  253,440 บาท
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา 
อัตราเดือนละ 11,610 บาท ระยะเวลา 12 เดือน         
รวมเป็นเงิน 278,640 บาท  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินคาตอบแทนนายก อบต. 
รองนายกอบต. ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. 
และเลขานุการ สภา อบต. พ.ศ. 2554 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง 
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
อัตราเดือนละ 1,900 บาท ระยะเวลา 12 เดือน 
รวมเป็นเงิน 22,800 บาท
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
อัตราเดือนละ 950 บาท ระยะเวลา 12 เดือน 
รวมเป็นเงิน 22,800 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินคาตอบแทนนายก อบต. 
รองนายก อบต. ประธานสภา 
อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. 
เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. 
พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
อัตราเดือนละ 1,900 บาท ระยะเวลา 12 เดือน          
รวมเป็นเงิน 22,800 บาท
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
อัตราเดือนละ 950 บาท ระยะเวลา 12 เดือน             
รวมเป็นเงิน 22,800 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินคาตอบแทนนายก อบต. 
รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 
และเลขานุการสภา อบต.พ.ศ.2554 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557                   
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
อัตราเดือนละ 7,560 บาท ระยะเวลา 12 เดือน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินคาตอบแทนนายก อบต. 
รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. 
รอง ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. 
เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต.
พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,067,720 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน 
ตําแหนงประธานสภาฯ จํานวน 1 อัตรา 
อัตราเดือนละ 11,610 บาท 
ระยะเวลา 12 เดือน                             
รวมเป็นเงิน 139,320 บาท
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน 
ตําแหนงรองประธานสภาฯ จํานวน 1 อัตรา 
อัตราเดือนละ 9,500 บาท ระยะเวลา 12 เดือน          
รวมเป็นเงิน 114,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน 
ตําแหนงสมาชิกสภาฯ จํานวน 19 อัตรา 
อัตราเดือนละ 7,560 บาท 
ระยะเวลา 12 เดือน                                 
รวมเป็นเงิน 1,723,680 บาท
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ตําแหนง
เลขานุการสภาฯ จํานวน 1 อัตรา 
อัตราเดือนละ 7,560 บาท ระยะเวลา 12 เดือน 
รวมเป็นเงิน 90,720 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินคาตอบแทนนายก อบต. 
รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. 
เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต.
พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,252,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,457,480 บาท

(สํานักปลัด อบต.)
-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
จํานวน 7 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน
โดยจายใหกับพนักงานสวนตําบล ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล       จํานวน 1 อัตรา
(2) หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
จํานวน 1 อัตรา
(3) นิติกร                                 จํานวน 1 อัตรา
(4) นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
(5) นักทรัพยากรบุคคล                จํานวน 1 อัตรา 
(6) เจาพนักงานธุรการ                 จํานวน 1 อัตรา
(7) เจาพนักงานประชาสัมพันธ      จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 130,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน 
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลระดับกลาง 
หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ จํานวน 1 อัตรา 
อัตราเดือนละ 7,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน
-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตําแหนง พนักงานสวน
ตําบล
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
อัตราเดือนละ 7,000 บาทระยะเวลา 12 เดือน
(2) หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
อัตราเดือนละ 3,500 บาท ระยะเวลา 12 เดือน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 259,740 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจํา เงินปรับปรุงคาจางลูกจาง
ประจํา และเงินอื่นๆตําแหนง นักการ  จํานวน 1 อัตรา 
ระยะเวลา 12 เดือน  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป

วันที่พิมพ : 27/8/2564  14:52:08 หนา : 14/196



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 259,560 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ 
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
จํานวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน  

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง 
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป
ตําแหนง คนงานทั่วไปจํานวน 1 อัตรา 
ระยะเวลา 12 เดือน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 19,860 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 
สําหรับพนักงานจางตามภารกิจ 
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
จํานวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน 

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 
สําหรับพนักงานจางทั่วไป 
ตําแหนง คนงานทั่วไป 
จํานวน 1 อัตราระยะเวลา 12 เดือน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 3,173,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 724,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 600,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี 
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น

-เพื่อจายคาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน คณะกรรมการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประธานกรรมการและกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้งอนุกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหชวย
เหลือในการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และอื่นๆ ฯลฯ เป็นตน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับ
ผิดชอบทางละเมิดตามหลักเกณฑที่กําหนด ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว 2158 ลงวันที่ 20
 เมษายน 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาองคการบริหารสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินคาตอบแทนนายก อบต. 
รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. 
เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. 
และการจายเบี้ยประชุมกรรม
การสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการใหกับพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติ           
ใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ
ชวงวันหยุดราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป
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คาเชาบาน จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิไดรับตามสิทธิ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 5862 วันที่ 12 ตุลาคม 2559 
เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ของผูบริหารทองถิ่นตามสิทธิที่ไดรับ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0809.3/ว 4522  
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราบํารุงการศึกษาและเลาเรียน  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ของผูบริหารทองถิ่นตามสิทธิที่ไดรับ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0809.3/ว 4522  
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราบํารุงการศึกษาและเลาเรียน  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป
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ค่าใช้สอย รวม 1,365,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 700,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก 
คากําจัดสิ่งปฏิกูลคาระวางบรรทุก 
คาโฆษณาและเผยแพร          
(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ 
สื่อสิ่งพิมพตางๆ)  คาธรรมเนียมตาง ๆ 
คาเบี้ยประกันคาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจางบริการบุคคล คาติดตั้งไฟฟ้า  คาเบี้ย
ประกันภัยรถยนต ฯลฯ
*กรณีจางเหมาบริการใหถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 095
ลงวันที่ /28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาประเมินผลความพึ่งพอใจ
การปฏิบัติราชการและการบริการเรื่อง อื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี 
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น) พิธีเปิดอาคารตาง ๆ คาใชจายในพิธี
ทางศาสนารัฐพิธีฯลฯ โดยแยกเป็น   (1) คารับรองในการตอนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล   (2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทอง
ถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทอง
ถิ่น
*ขอ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสั่งการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งของทองถิ่น 
หรือสมาชิกสภาทองถิ่นทั้งกรณีครบวาระในการ
ดํารงตําแหนงหรือกรณีเลือกตั้งซอม โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยว
กับการอบรมและประชาสัมพันธการรณรงค หรือการใหขอมูลขาว
สาวแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิหนาที่และการมีสวนรวมทางการ
เมือง การจัดสถานที่ คาวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2
/ว4149 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 เพื่อจายเป็นคาใชจายใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นการจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการใชจายในการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมการรักษาวินัย และความโปรงใส
ในการทํางานสําหรับเจาหนาที่ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
เป็นเงิน 3,000 บาท
2.) คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
จํานวน 70 คน เป็นเงิน 3,500 บาท
3.) คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 70 บาท จํานวน 70 คน 
เป็นเงิน 4,900 บาท
4.) คาเอกสารประกอบการอบรม เป็นเงิน 2,100 บาท
5.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท
6.) คาเชาสถานที่ เป็นเงิน 4,000 บาท
7.) วัสดุอุปกรณ  เป็นเงิน 2,000 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หนาที่ 20 ลําดับที่ 1 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป 
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานและนิทรรศการวันทองถิ่นไทย จํานวน 15,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาพานดอกไมสักการะ     เป็นเงิน 1,000 บาท
2.) คาพันธุตนไมสําหรับปลูก เป็นเงิน 6,000 บาท
3.) คาอุปกรณสําหรับกิจกรรมปลูกตนไมและกิจกรรม
ทําความสะอาดบริเวณรอบหนองฟ้าลงมัน หมูที่ 8  
เป็นเงิน 2,100 บาท
4.) คาจางทําป้ายไวนิลการจัดนิทรรศการ  
เป็นเงิน 1,500 บาท
5.) คาอาหารกลางวันพรอมเครื่องดื่มในการทํากิจกรรม
ปลูกตนไมและกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม
จํานวน 60 คน ๆ ละ 65 บาท เป็นเงิน 3,900 บาท
6.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
หนาที่ 263 ลําดับที่ 3 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชการอาณาจักร
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบินของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบลลูกจางประจํา และพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เกาตน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป
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เพื่อจายเป็นโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น ผูนําทองที่ และผูมีสวนรวมในการบริหารงานของ อบต.โพธิ์เกา
ตน

จํานวน 300,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
เป็นเงิน 3,000 บาท
2.) คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม เป็นเงิน 6,000 บาท
3.) คาอาหาร เป็นเงิน 108,000 บาท
4.) คาเชายานพาหนะ เป็นเงิน 90,000 บาท
5.) คาเชาที่พัก เป็นเงิน 90,000 บาท
6.) คาป้ายโครงการ ของที่ระลึก และวัสดุอุปกรณ 
เป็นเงิน 3,000 บาท 
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
- เป็นการจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการใชจายในการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 
และแกไขเพิ่มเติม             
(ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
หนาที่ 265 ลําดับที่ 5
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป 

ค่าวัสดุ รวม 247,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยาวนาน 
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม ธงชาติ 
ธงสัญลักษณ น้ําดื่ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยาวนาน สิ้นเปลือง
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
เชน คาสายไฟฟิวส หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไมโครโฟน
เครื่องวิทยุสื่อสาร และอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยาวนาน สิ้นเปลือง
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
เชน ไมกวาดแปรง ถังขยะ ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  
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วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยาวนาน 
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
เชน ไมตางๆ ทินเนอร แปรงทาสี สี ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อ
ใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยาวนานสิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน และอื่น ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ ที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยาวนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน คาน้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง 
น้ํามันดีเซล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ วัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่น ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ ที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงาน 
ไมยาวนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน คาแผนป้าย หรือแผงปิดประกาศ 
กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยาวนานสิ้นเปลืองหมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เมาส  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร และอื่น ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 837,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 720,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า/หอกระจายขาวในสํานักงาน/
ในที่สาธารณะ หรืออาคารสถานที่ที่อยูในความดูแล
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป 
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน/
คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ 
รวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง  คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย/คาธนาณัติ/
คาดวงตราไปรษณียกร/คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 75,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต รวมถึง
อินเตอรเน็ตการด และคาสื่อสารอื่น ๆ 
และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดัง
กลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียม
ที่เกี่ยวของ (ระบบ CLOUD, HOSTING) 
-เป็นไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน รวม 69,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว จํานวน 2,500 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.) เกาอี้บุดวยหนัง 
2.) เทาแขนบุนวม
3.) สามารถปรับระดับสูงต่ําได
4.) มีลอเลื่อน
- ไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
กองมาตรฐาน งบประมาณ 1 
สํานักงบประมาณธันวาคม 2563 
ใชราคาตามทองตลาดแทน (ราคาทองถิ่น)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับตําแหนงนักบริหารงานทอง
ถิ่น จํานวน 1 ตัว

จํานวน 7,500 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.) เกาอี้บุดวยหนัง เกรด Premium ใหความรูสึกนุม สบาย
2.) เทาแขนบุนวม
3.) สามารถปรับระดับสูงต่ําได
4.) มีลอเลื่อน
5.) ขาเกาอี้ใหญ แข็งแรง
- ไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
กองมาตรฐาน งบประมาณ 1 
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
ใชราคาตามทองตลาดแทน (ราคาทองถิ่น)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง ครั้งละ 20 
แผน จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 29,900 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-แบบตัดตรง
1.) ขนาดที่กําหนดเป็นแบบทําลายขั้นต่ําตอครั้ง
2.) ขนาดกระดาษหลังทําลายกวางไมเกินกวา 4 มิลลิเมตร
-เป็นไปตามบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะประชุมพรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด จํานวน 25,000 บาท

ชุดโตะประชุมพรอมเกาอี้ ประกอบดวย
โตะประชุม จํานวน 1 ตัว เกาอี้ จํานวน 4 ตัว
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
โตะประะชุม ลักษณะขาโตะ
1.) เสาทอกลม 2นิ้ว หนา 1.2 มม.ชุบโครเมียม
2.) ขาบนแผนเหล็กหนา 1.0 มม. ปั้มขึ้นรูปพนสี
3.) ขาลางแผนเหล็กหนา 1.0 มม.ปั้นขึ้นรูปพนสี
4.) ฝาปิดขาแผนเหล็กหนา 1.0 มม. พับ-ปั้มเจาะรูพนสี
5.) รูเจาะกลม 5 มม. แนวรูปสามเหลี่ยม
6.) ขาปรับระดับกรณีพื้นไมเรียบ

เกาอี้
1.) เกาอี้รับรองโครงขาเหล็กรูปตัวซี  
2.) เบาะหนัง พีวีซี เกรดA
3.) ขนาด 58x62x92 ซม. 
- ไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงบประมาณธันวาคม 2563 
ใชราคาตามทองตลาดแทน (ราคาทองถิ่น)
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 4,300 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.) เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
2.) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา
1,200 x 1,200dpi
3.) มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm)
 หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
4.) มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
5.) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
6.) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
7.) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,910,540 บาท
งบบุคลากร รวม 2,274,540 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,274,540 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,038,680 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
จํานวน 7 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน 
โดยจายใหกับพนักงานสวนตําบล  ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองคลัง              จํานวน 1 อัตรา
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี         จํานวน 1 อัตรา
(3) เจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 2 อัตรา
(4) เจาพนักงานพัสดุ                   จํานวน 1 อัตรา
(5) เจาพนักงานจัดเก็บรายได        จํานวน 1 อัตรา
(6) เจาพนักงานธุรการ                 จํานวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,220 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล เงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว จํานวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน
ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
อัตราเดือนละ 3,500 บาท ระยะเวลา 12 เดือน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 191,640 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง 
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ 
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
จํานวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง 

งบดําเนินงาน รวม 604,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 165,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
 (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี 
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ2557 

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 
ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 
ลงวันที่ 26 กันยายน2560
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 
ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ดวนที่สุด ที่ มท 0402.5/ว 85 
ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2561 
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ไดรับ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0809.3/ว 4522  
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราบํารุงการศึกษาและเลาเรียน  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง 
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ค่าใช้สอย รวม 306,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 236,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก 
คากําจัดสิ่งปฏิกูลคาระวางบรรทุก 
คาโฆษณาและเผยแพร          
(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ 
สื่อสิ่งพิมพตางๆ)  คาธรรมเนียมตาง ๆ 
คาเบี้ยประกันคาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจางบริการบุคคล คาติดตั้งไฟฟ้า  คาเบี้ย
ประกันภัยรถยนต ฯลฯ
*กรณีจางเหมาบริการใหถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชการอาณาจักร
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบินของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบลลูกจางประจํา และพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เกาตน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 

ค่าวัสดุ รวม 113,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยาวนานสิ้นเปลืองหมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเชน กระดาษ 
ดินสอ ปากกา แฟ้ม ธงชาติ ธงสัญลักษณ น้ําดื่ม 
สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยาวนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
เชน คาสายไฟฟิวส หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไมโครโฟน เครื่อง
วิทยุสื่อสาร และอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยาวนานสิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เมาส  
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอรและอื่น ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย /คาธนาณัติ /
คาดวงตราไปรษณียยากร /คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 

งบลงทุน รวม 32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 4 ตัว จํานวน 10,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.) เกาอี้บุดวยหนัง 
2.) เทาแขนบุนวม
3.) สามารถปรับระดับสูงต่ําได
4.) มีลอเลื่อน
ตัวละ 2,500 บาท
- ไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
กองมาตรฐาน งบประมาณ 1 
สํานักงบประมาณธันวาคม 2563 
ใชราคาตามทองตลาดแทน (ราคาทองถิ่น)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบ
ที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 22,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย
2.) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความ
จํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไมนอยกวา 9 MB
3.) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
      (1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจําขนาด
ไมนอยกวา 2 GB หรือ 
      (2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing  Unit ที่สามารถใชหนวยความ
จําหลักในการแสดง         ภาพขนาดไมนอยกวา  2 GB หรือ
      (3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใชหนวยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 G
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
 พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบ              คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม  2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,320 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12
 เดือน
-เป็นตามแนวทางตามหนังสืออําเภอเมือง
ลพบุรี ที่ ลบ 0023.7/4521 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เรื่อง การ
จัดทําแผนพัฒนากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-
2566
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 644,465 บาท

งบบุคลากร รวม 462,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 462,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 460,100 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ตําแหนง เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 2
 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,220 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล เงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว ตําแหนง เจาพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
จํานวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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งบดําเนินงาน รวม 177,845 บาท
ค่าตอบแทน รวม 29,845 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 24,845 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี 
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2557

-เพื่อจายเป็นเงินคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปใหแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหนาที่
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ไดรับ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0809.3/ว 4522  
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราบํารุงการศึกษาและเลาเรียน  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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ค่าใช้สอย รวม 148,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 128,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก 
คากําจัดสิ่งปฏิกูลคาระวางบรรทุก 
คาโฆษณาและเผยแพร          
(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ 
สื่อสิ่งพิมพตางๆ)  คาธรรมเนียมตาง ๆ 
คาเบี้ยประกันคาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจางบริการบุคคล คาติดตั้งไฟฟ้า  คาเบี้ย
ประกันภัยรถยนต ฯลฯ
*กรณีจางเหมาบริการใหถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชการอาณาจักร
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบินของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบลลูกจางประจํา และพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เกาตน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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งบลงทุน รวม 4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 4,300 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.) เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
2.) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา
1,200 x 1,200dpi
3.) มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm)
 หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
4.) มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
5.) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
6.) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
7.) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือน พฤษภาคม  2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,805,450 บาท
งบบุคลากร รวม 240,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 240,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง 
เงินปรับปรุงคาตอบแทนสําหรับพนักงานจางทั่วไป 
ตําแหนง คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถบรรทุกน้ําและพนักงานขับ
รถยนต) จํานวน 2 อัตรา 
อัตราเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 
สําหรับพนักงานจางทั่วไป 
ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา 
อัตราเดือนละ 1,000 บาทระยะเวลา 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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งบดําเนินงาน รวม 1,457,450 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 13,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
 (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัล ประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2557 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ค่าใช้สอย รวม 1,133,950 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 889,350 บาท

-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก 
คากําจัดสิ่งปฏิกูลคาระวางบรรทุก 
คาโฆษณาและเผยแพร          
(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ 
สื่อสิ่งพิมพตางๆ)  คาธรรมเนียมตาง ๆ 
คาเบี้ยประกันคาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจางบริการบุคคล คาติดตั้งไฟฟ้า  คาเบี้ย
ประกันภัยรถยนต ฯลฯ
*กรณีจางเหมาบริการใหถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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เพื่อจายเป็นโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เกาตน

จํานวน 95,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาวิทยากร 
       - วิทยากรบรรยาย 1 คน   
         จํานวน 7 ชั่วโมงๆ ละ 600 
                                          เป็นเงิน  4,200 บาท
       - วิทยากรฝึกปฏิบัติ 4 คน 
         จํานวน 10 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท/คน 
                                           เป็นเงิน  24,000 บาท
2.)  คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 
จํานวน 6 มื้อๆละ35 บาท จํานวน  60 คน    
เป็นเงิน 12,600 บาท
3.)  คาอาหารกลางวัน จํานวน 3 มื้อๆละ
      100 บาท จํานวน 60 คน  เป็นเงิน 18,000 บาท
4.) คาวัสดุในการฝึกอบรม เชน อุปกรณเครื่องเขียน 
                                           เป็นเงิน 5,000 บาท
5.) คาเอกสารในการฝึกอบรม เป็นเงิน 5,000 บาท
6.) คาวัสดุฝึกอบรมในการปฏิบัติ เป็นเงิน 15,000 บาท        
7.) คาจัดทําใบประกาศนียบัตร เป็นเงิน 1,500 บาท 
8.) คาตกแตงสถานที่, คาเชาสถานที่ ,
     คาเชาเครื่องเสียง ,คาป้ายโครงการ และอื่น ๆ ที่จําเป็น 
                                      เป็นเงิน 9,700 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนว
ทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 44 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 
หนาที่ 21 ลําดับที่ 1
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและสาธารณภัย
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เพื่อจายเป็นโครงการจัดตั้งศูนยบริการและดานชุมชนป้องกันและลด
อุบัติเหตุตามทองถนนชวงเทศกาลปีใหม

จํานวน 24,800 บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.) คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ เป็นเงิน 500 บาท
2.) คาป้ายประชาสัมพันธการเคารพกฎจราจร 
สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย เมาไมขับ
และจุดเสี่ยงอันตรายทางโคงทางแยก 
พรอมโครงไม จํานวน 10 ป้าย ป้ายละ 750 บาท 
เป็นเงิน 7,500 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
3.) คาใชจายในการเดินทางไปราชการของบุคคลปฏิบัติหนาที่จุด
บริการประชาชนและดานชุมชน จํานวน 7 วัน วันละ 10 คน ๆ
ละ 240 บาท เป็นเงิน 16,800 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่ 205 ลําดับที่ 2 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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เพื่อจายเป็นโครงการจัดตั้งศูนยบริการและดานชุมชนป้องกันและลด
อุบัติเหตุตามทองถนนชวงเทศกาลสงกรานต

จํานวน 24,800 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ เป็นเงิน 500 บาท
2.) คาป้ายประชาสัมพันธการเคารพกฎจราจร 
สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย เมาไมขับ 
และจุดเสี่ยงอันตรายทางโคงทางแยกพรอมโครงไม
จํานวน 10 ป้ายป้ายละ 750 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
3.) คาใชจายในการเดินทางไปราชการของบุคคลปฏิบัติหนาที่จุด
บริการประชาชนและดานชุมชน จํานวน 7 วัน วันละ 10 คนๆ
ละ 240 บาท เป็นเงิน 16,800 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หนาที่ 206 ลําดับที่ 3
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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เพื่อจายเป็นโครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพผูปฏิบัติงานดาน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 10,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
เป็นเงิน 3,000 บาท
2.) คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาทจํานวน 40 คน
เป็นเงิน 2,000 บาท
3.) คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท จํานวน 40 คน 
    เป็นเงิน 2,800 บาท
4.) คาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการฝึกอบรม เป็นเงิน 1,700 บาท
5.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
หนาที่ 208 ลําดับที่ 7  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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เพื่อจายเป็นโครงการอบรมใหความรูแกเด็ก เยาวชน และ ประชาชน
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องตน

จํานวน 10,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
เป็นเงิน 3,000 บาท
2.) คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จํานวน 40 คน 
เป็นเงิน 2,000 บาท
3.) คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท จํานวน 40 คน 
เป็นเงิน 2,800 บาท
4.) คาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการฝึกอบรม เป็นเงิน 1,700 บาท
5.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หนาที่ 208 ลําดับที่ 8   
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยาวนาน 
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เชน คาสายไฟฟิวส หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
ไมโครโฟน เครื่องวิทยุสื่อสารและอื่น ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยาวนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเชน ไมกวาด
แปรง ถังขยะ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยาวนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน 
และอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยาวนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นเชน คาน้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง 
น้ํามันดีเซล และอื่นๆ 
ที่เกี่ยวกับวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยาวนาน สิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน จัดซื้อเครื่องวัดปริมาณน้ําฝน และอื่น ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยาวนาน สิ้นเปลืองหมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเชน อุปกรณในการขยาย
พันธุพืช ใบมีด เชือก และอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยาวนาน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน รองเทา เครื่องแบบ ถุงเทา หมวก และอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกาย
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยาวนานสิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสงน้ํา สายดับ
เพลิง อุปกรณดับไฟป่า (เชน สายฉีด ถัง ไมตบไฟ) และ
อื่นๆ  ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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งบลงทุน รวม 88,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 88,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับสงวิทยุ ชนิด
ติดรถยนต 25 วัตต จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 24,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.) ระบบ VHF/FM
2.) ขนาดกําลังสง 25 วัตต 
ประกอบดวย: ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณติดตั้ง
ครบชุด หนังสือคูมือ
หมายเหตุ: ยานความถี่สําหรับหนวยงานราชการ VHF136-
174 mHz
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ1 สํานักประมาณ ธันวาคม 2563
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับสงวิทยุ ชนิด
ประจําที่ 10 วัตต จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 28,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.) ระบบ VHF/FM
2.) ขนาดกําลังสง 10  วัตต 
ประกอบดวย: ตัวเครื่อง เพาเวอรซัพพลาย ไมโครโฟน
หมายเหตุ: ยานความถี่สําหรับหนวยงานราชการ VHF136-
174 mHz
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ1 สํานักประมาณ ธันวาคม 2563
แผนงานรักษาความสงบภายใน                 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับสงวิทยุ ชนิด
มือถือ 5 วัตต จํานวน 3 เครื่อง

จํานวน 36,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.) ระบบ VHF/FM
2.) ขนาดกําลังสง 5 วัตต 
ประกอบดวย: ตัวเครื่อง แทนชารท แบตเตอรี่ 1 กอน เสา
ยาง เหล็กพับ
หมายเหตุ: ยานความถี่สําหรับหนวยงานราชการ VHF136-
174 mHz
เครื่องละ 12,000  บาท
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ1 สํานักประมาณ ธันวาคม 2563
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบล
โคกลําพาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สถานที่กลาง) 
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอเมืองลพบุรี) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หนาที่ 286 ลําดับที่ 1 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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งานจราจร รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยาวนาน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้าย
เตือน ป้ายไฟหยุดตรวจ แผนป้ายจราจร กระบองไฟ กระจกโคง
มน และอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานจราจร
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,218,225 บาท

งบบุคลากร รวม 848,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 848,980 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 625,180 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
จํานวน 2 อัตราระยะเวลา 12 เดือน 
โดยจายใหกับพนักงานสวนตําบล ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา
(2) นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500 บาท 
ระยะเวลา 12 เดือน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 181,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง 
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ 
ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 
จํานวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 340,245 บาท
ค่าตอบแทน รวม 108,245 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,245 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
กับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติชวงวันหยุดราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ไดรับ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0809.3/ว 4522  
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราบํารุงการศึกษาและเลาเรียน  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ค่าใช้สอย รวม 172,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 142,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก 
คากําจัดสิ่งปฏิกูลคาระวางบรรทุก 
คาโฆษณาและเผยแพร          
(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ 
สื่อสิ่งพิมพตางๆ)  คาธรรมเนียมตาง ๆ 
คาเบี้ยประกันคาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจางบริการบุคคล คาติดตั้งไฟฟ้า  คาเบี้ย
ประกันภัยรถยนต ฯลฯ
*กรณีจางเหมาบริการใหถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชการอาณาจักร
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบินของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบลลูกจางประจํา และพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เกาตน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยาวนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
เชน กระดาษดินสอ ปากกา แฟ้ม ธงชาติ ธงสัญลักษณ 
น้ําดื่ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยาวนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นเชน คาแผนป้าย หรือแผงปิดประกาศ 
กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยาวนานสิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เมาส
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร
หัวพิมพหรือ แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
และอื่นๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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งบลงทุน รวม 29,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสารสํานักงานบานเลื่อนกระจก จํานวน 4 ตู จํานวน 18,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.) ตูเอกสารเหล็ก
2.) บานเลื่อน-กระจกใส ขนาด 4 ฟุต 
3.) มีกุญแจล็อค 1 ชุด
ราคาตูละ 4,500 บาท
-ไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
กองมาตรฐาน งบประมาณ 1
สํานักงานงบประมาณ ธันวาคม 2563
ใชราคาตามทองตลาดแทน (ราคาทองถิ่น)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานระดับชํานาญการ จํานวน 1 ตัว จํานวน 2,500 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.) เกาอี้บุดวยหนัง
2.) เทาแขนบุนวม
3.) สามารถปรับระดับสูงต่ําได
4.) มีลอเลื่อน
-ไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
กองมาตรฐาน งบประมาณ 1
สํานักงานงบประมาณ ธันวาคม 2563
ใชราคาตามทองตลาดแทน (ราคาทองถิ่น)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานระดับชํานาญการ จํานวน 1 ตัว จํานวน 8,500 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.) โตะทํางาน ขนาดไมนอยกวา 5 ฟุต
2.) ผลิตจากเหล็ก พนสี เคลือบสารปกป้องสนิม
3.) ระบบกุญแจล็อค 3 ชั้น
-ไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
กองมาตรฐาน งบประมาณ 1
สํานักงานงบประมาณ ธันวาคม 2563
ใชราคาตามทองตลอดแทน (ราคาทองถิ่น)
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,042,525 บาท
งบบุคลากร รวม 1,331,580 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,331,580 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 707,700 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
สําหรับตําแหนงขาราชการครู 
จํานวน 2 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เกาตน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงขา
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง สําหรับขาราชการครู
จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500 บาท 
ระยะเวลา 12 เดือน  
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เกาตน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2554 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 539,880 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง 
เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
จํานวน 3 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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งบดําเนินงาน รวม 1,881,345 บาท
ค่าตอบแทน รวม 161,945 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 156,945 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2557
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
สําหรับขาราชการครู 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เกาตนตามสิทธิที่ไดรับ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0809.3/ว 4522  
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราบํารุงการศึกษาและเลาเรียน  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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ค่าใช้สอย รวม 675,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 128,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก 
คากําจัดสิ่งปฏิกูลคาระวางบรรทุก 
คาโฆษณาและเผยแพร          
(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ 
สื่อสิ่งพิมพตางๆ)  คาธรรมเนียมตาง ๆ 
คาเบี้ยประกันคาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจางบริการบุคคล คาติดตั้งไฟฟ้า  คาเบี้ย
ประกันภัยรถยนต ฯลฯ
*กรณีจางเหมาบริการใหถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 25,000 บาท

โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้
1.) โครงการสัมพันธชุมชน ประกอบดวย
     1.1 กิจกรรมอบรมสรางความรูความเขาใจ
แกผูปกครองนักเรียนกอนเปิดภาคเรียน (ปฐมนิเทศนักเรียน)
 เป็นเงิน 4,000 บาท ดังนี้
          1.1.1 คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 
เป็นเงิน 3,500 บาท
          1.1.2 คาป้ายโครงการ เป็นเงิน 500 บาท
    1.2 กิจกรรมอบรมสรางความรูความเขาใจ
การประเมินผลพัฒนาการของนักเรียน(ประชุมผูปกครองนัก
เรียน) 
เป็นเงิน 4,000 บาท ดังนี้
          1.2.1 คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 
เป็นเงิน 3,500 บาท
          1.2.2 คาป้ายโครงการ เป็นเงิน 500 บาท
2.) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีความเป็นไทย
ประกอบดวย                                 
     2.1 กิจกรรมการจัดงานวันแมแหงชาติ 
เป็นเงิน 4,000 บาท ดังนี้
         2.1.1 คาของรางวัลในการประกวดกิจกรรมตางๆ 
      เป็นเงิน 1,200 บาท
         2.1.2 คาตกแตงสถานที่ เป็นเงิน 1,800 บาท
          2.1.3 คาวัสดุอุปกรณในการจัดนิทรรศการ 
เป็นเงิน 1,000 บาท
     2.2 กิจกรรมการจัดงานวันพอแหงชาติ 
เป็นเงิน 3,000 บาท ดังนี้
          2.2.1คาของรางวัลในการประกวดกิจกรรม
ตางๆ เป็นเงิน 900 บาท
           2.2.2 คาตกแตงสถานที่ เป็นเงิน 1,500 บาท
          2.2.3 คาวัสดุในการจัดนิทรรศการ 
เป็นเงิน 600 บาท
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3.) โครงการจัดแหลงเรียนรูภายใน ภายนอก ประกอบดวย
    3.1 กิจกรรมฝึกศึกษาเรียนรูชีวิตสัตวนอกหองเรียน 
      เป็นเงิน 2,000 บาท ดังนี้
           3.1.1 คาวิทยากร เป็นเงิน 600 บาท
           3.1.2 คาเขาชม เป็นเงิน 900 บาท
           3.1.3 คาป้ายโครงการ เป็นเงิน 500 บาท
    3.2 กิจกรรมอบรมหนูนอยรักษโลกใสใจสิ่งแวดลอม 
      เป็นเงิน 4,000 บาท ดังนี้
         3.2.1 คาวิทยากร เป็นเงิน 600 บาท
            3.2.2 คาอาหารวาง เป็นเงิน 1,050 บาท
            3.2.3 คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการอบรม 
เป็นเงิน 1,850 บาท
           3.2.4 คาป้ายโครงการ เป็นเงิน 500 บาท
4.) โครงการสงเสริมผูเรียน ประกอบดวย
     4.1 กิจกรรมอบรมฝึกการเรียนรู
ผานประสาทสัมผัสทั้งหา                     เป็นเงิน 4,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน 
การจัดการแขงกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หนาที่ 237 ลําดับที่ 4
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชการอาณาจักร
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบินของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบลลูกจางประจํา และพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เกาตน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับพัฒนาวิชาชีพครู สังกัดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสําหรับสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของทองถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หนาที่ 240 ลําดับที่ 8
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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เพื่อจายเป็นโครงการจัดอบรมใหความรูแกเด็กและเยาวชนใน
ระหวางปิดภาคเรียน

จํานวน 10,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
เป็นเงิน 3,000 บาท
2.) คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 
จํานวน 50 คน เป็นเงิน 2,500 บาท
3.) คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท 
จํานวน 50 คน เป็นเงิน 3,500 บาท 
4.) คาวัสดุอุปกรณประกอบการอบรม เป็นเงิน 500 บาท
5.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หนาที่ 236 ลําดับที่ 2
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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เพื่อจายเป็นโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 444,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
ปฐมวัยสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 60 คน อัตรามื้อละ 21
 บาท/คน จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 308,700 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับคาใชจายในการจัดการศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  (คา
จัดการเรียน การสอน/รายหัว)
จํานวน 60 คน อัตราละ 1,700 บาท/ปี 
เป็นเงิน 102,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(อายุ 3-5 ปี) จํานวนเด็กนักเรียน 30 คน
เป็นเงิน   33,900  บาท ดังนี้
1.) คาหนังสือเรียน               อัตราคนละ 200/ปี
2.) คาอุปกรณการเรียน          อัตราคนละ 200/ปี
3.) คาเครื่องแบบนักเรียน       อัตราคนละ 300/ปี
4.) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน    อัตราคนละ 430/ปี
ฐานขอมูลนักเรียน ณ เดือน กรกฎาคม 2564
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3724 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หนาที่ 290 ลําดับที่ 1
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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เพื่อจายเป็นโครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาการและศึกษาแหลงเรียนรู
ของเด็กนักเรียน

จํานวน 10,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
เป็นเงิน 3,000 บาท
2.) คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 
จํานวน 50 คน เป็นเงิน 2,500 บาท
3.) คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท จํานวน 50 คน 
    เป็นเงิน 3,500 บาท 
4.) คาวัสดุอุปกรณประกอบการอบรม เป็นเงิน 500 บาท
5.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่ 239 ลําดับที่ 7
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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ค่าวัสดุ รวม 1,023,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยาวนาน สิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชนกระดาษ
ดินสอ ปากกา แฟ้ม ธงชาติ ธงสัญลักษณ น้ําดื่ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติขาราชการ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยาวนาน สิ้นเปลืองหมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน คาสายไฟฟิวส
หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไมโครโฟน เครื่องวิทยุสื่อสาร 
และอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 985,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยาวนานสิ้นเปลืองหมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
เชน ไมกวาด แปรง ถังขยะ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
 

-เพื่อจายเป็นเงินสําหรับคาอาหารเสริม (นม) 
เด็กปฐมวัยสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เกาตน  
จํานวน 60 คน ระยะเวลา 260 วัน อัตราละๆ 7.37 บาท 
เป็นเงิน 144,972 บาท 
-เพื่อจายเป็นเงินสําหรับคาอาหารเสริม (นม) 
เด็กประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ 
จํานวน 433 คน ระยะเวลา 260 วัน อัตราละ ๆ 7.37 บาท 
เป็นเงิน 829,714.60 บาท  จํานวน 4 โรงเรียน ดังนี้
(1) โรงเรียนวัดสําราญ  
(2) โรงเรียนวัดโพธิ์เกาตน 
(3) โรงเรียนวัดโคกหมอ 
(4) โรงเรียนวัดบอเงิน  
ฐานขอมูลนักเรียน ณ เดือน กรกฎาคม 2564
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
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ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3724 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หนาที่ 290 ลําดับที่ 3
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยาวนานสิ้นเปลืองหมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
เชน คาน้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง 
น้ํามันดีเซล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยาวนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นเชน คาแผนป้าย หรือแผงปิดประกาศกระดาษ
เขียน โปสเตอร พูกัน ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยาวนาน 
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เมาส ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอรหัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร และอื่น ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,800 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในที่สาธารณะ หรืออาคารสถานที่ที่อยูใน
ความดูแล
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

คาบริการโทรศัพท จํานวน 2,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน/คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ 
รวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง  คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย/คาธนาณัติ/
คาดวงตราไปรษณียกร/คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว จํานวน 2,500 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.) เกาอี้บุดวยหนัง
2.) เทาแขนบุนวม
3.) สามารถปรับระดับสูงต่ําได
4.) มีลอเลื่อน
-ไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
กองมาตรฐาน งบประมาณ 1
สํานักงานงบประมาณ ธันวาคม 2563
ใชราคาตามทองตลาดแทน (ราคาทองถิ่น)
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว จํานวน 8,500 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.) โตะทํางาน ขนาดไมนอยกวา 5 ฟุต
2.) ผลิตจากเหล็ก พนสี เคลือบสารปกป้องสนิม
3.) ระบบกุญแจล็อค 3 ชั้น
-ไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
กองมาตรฐาน งบประมาณ 1
สํานักงานงบประมาณ ธันวาคม 2563
ใชราคาตามทองตลอดแทน (ราคาทองถิ่น)
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,818,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,818,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 1,818,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน
เด็กประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เกาตน
จํานวน 4 โรงเรียน จํานวน 433 คน 
อัตรามื้อละ 21 บาท
จํานวน 200 วัน ดังนี้
(1) โรงเรียนวัดสําราญ 
(2) โรงเรียนวัดโพธิ์เกาตน 
(3) โรงเรียนวัดโคกหมอ 
(4) โรงเรียนวัดบอเงิน 
ฐานขอมูลนักเรียน ณ เดือน กรกฎาคม 2564 -เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3724 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หนาที่ 291 ลําดับที่ 2
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัย

จํานวน 5,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท 
เป็นเงิน 1,500 บาท
2.) คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จํานวน 30
 คน 
     เป็นเงิน 1,500  บาท 
3.) คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท จํานวน 30 คน 
    เป็นเงิน 1,500 บาท
4.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขาฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หนาที่ 237 ลําดับที่ 3
แผนงานการศึกษา 
งานศึกษาไมกําหนดระดับ
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,841,270 บาท

งบบุคลากร รวม 1,166,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,166,940 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,124,940 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
จํานวน 3  อัตราระยะเวลา 12 เดือน 
โดยจายใหกับพนักงานสวนตําบลดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
จํานวน 1 อัตรา 
(2) เจาพนักงานสาธารณสุข                             
จํานวน 1 อัตรา
(3) เจาพนักงานธุรการ                                    
จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500 บาท 
ระยะเวลา 12 เดือน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
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งบดําเนินงาน รวม 674,330 บาท
ค่าตอบแทน รวม 320,330 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 246,330 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสําหรับอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เกาตน
จํานวน 2 อัตราอัตราละ 6,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 4253 
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ.2561
-เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงาน
หรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่
ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึงพิง
ไดแก อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่
หรือพื้นที่ใกลเคียงที่ไดรับคําสั่งจากผูบริหารทองถิ่นแหงนั้น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 3811 
ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562
แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการใหกับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและ
พนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกราชการปกติ
ชวงวันหยุดราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิไดรับตามสิทธิ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
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ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 170,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก 
คากําจัดสิ่งปฏิกูลคาระวางบรรทุก 
คาโฆษณาและเผยแพร          
(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ 
สื่อสิ่งพิมพตางๆ)  คาธรรมเนียมตาง ๆ 
คาเบี้ยประกันคาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจางบริการบุคคล คาติดตั้งไฟฟ้า  คาเบี้ย
ประกันภัยรถยนต ฯลฯ
*กรณีจางเหมาบริการใหถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชการอาณาจักร
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบินของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบลลูกจางประจํา และพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เกาตน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าวัสดุ รวม 94,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยาวนาน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม ธงชาติ ธงสัญลักษณ 
น้ําดื่ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยาวนาน สิ้นเปลืองหมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน คาสายไฟฟิวส
หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไมโครโฟน เครื่องวิทยุสื่อสาร 
และอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยาวนาน สิ้นเปลืองหมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ไมกวาดแปรง ถัง
ขยะ ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยาวนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
เชนคาน้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันดีเซล และอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวกับวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรรายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยาวนาน สิ้นเปลืองหมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นn เชน คาแผนป้าย
หรือ แผงปิดประกาศ กระดาษเขียน โปสเตอร พูกัน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรรายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยาวนาน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เมาส 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร และอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย /คาธนาณัติ/
 คาดวงตราไปรษณียยากร/คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 380,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายสําหรับโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบาตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

จํานวน 100,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาจัดซื้อวัคซีน วัสดุ อุปกรณ และเวชภัณฑตาง ๆ 
ในการรณรงคฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา 
และคุมกําเนิด เป็นเงิน 66,600 บาท
2.) คาตอบแทนสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียนจํานวนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา เป็นเงิน 13,200 บาท
3.) คาวัสดุและเวชภัณฑสําหรับทําหมันสุนัขและแมว
 เป็นเงิน 19,200 บาท
4.) คาป้ายโครงการ จํานวน 2 ป้าย ๆ ละ 500 บาท 
เป็นเงิน 1,000 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยคาใชจายไดทุกรายการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หนาที่ 229 ลําดับที่ 8
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น
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เพื่อจายเป็นโครงการรณรงคควบคุมป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 10,000 บาท

โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
1.) คาตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
เป็นเงิน 3,600 บาท
2.) คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จํานวน 26
 คน เป็นเงิน 1,300 บาท
3.) คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท จํานวน 26 คน 
   เป็นเงิน 1,820 บาท
4.) คาจางเหมาพนหมอกควัน ครั้งละ 300 บาท 
จํานวน 6 ครั้ง  เป็นเงิน 1,800 บาท
5.) คาน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันดีเซล สําหรับพนหมอกควัน 
   เป็นเงิน 980 บาท
6.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยคาใชจายไดทุกรายการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หนาที่ 224 ลําดับที่ 2
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่่น
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาตรหรือการแพทย รายจายเพื่อใหได
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยาวนาน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน หนากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียว
ทิ้ง) ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุง เครื่องวัด
อุณหภูมิ ถุงมือ เคมีภัณฑ แอลกอฮอล ยาและ
เวชภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ คลอรีน สารสม น้ํายาพนหมอก
ควัน ทรายอะเบท และอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เป็นเงินอุดหนุนสําหรับคณะกรรมการหมูบาน
เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 260,000 บาท

-เป็นเงินอุดหนุนสําหรับคณะกรรมการหมูบาน
เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
ประจําปี 2565 
-เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขในกิจกรรมตางๆ
ใหมีความเหมาะกับปัญหาและบริบทของพื้นที่
จํานวน 13 หมูบาน ๆ ละ 20,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หนาที่ 290 ลําดับที่ 3 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 744,445 บาท

งบบุคลากร รวม 609,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 609,980 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 437,480 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
 เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา 
ระยะเวลา 12 เดือน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 13,080 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 
ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา 
อัตราเดือนละ 1,090 บาท ระยะเวลา 12 เดือน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น น 
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 138,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง 
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน
จํานวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 21,420 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 
สําหรับพนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
จํานวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แผนงานสังคมสงเคราะห 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

งบดําเนินงาน รวม 134,465 บาท
ค่าตอบแทน รวม 54,465 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 54,465 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2557 
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยาวนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นเชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน 
และอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานสังคมสงเคราะห 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห    
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยาวนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน คาน้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง 
น้ํามันดีเซล และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่น ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานสังคมสงเคราะห 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 274,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 274,600 บาท

ค่าใช้สอย รวม 274,600 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการใหความชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อใหความชวยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิด
สาธารณภัยหรือกรณีไมใชสาธารณภัยรวมถึง ดานการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการใหความชวยเหลือประชาชนดาน
เกษตรกรผูมีรายไดนอย หรือเกษตรกรผูมีรายไดนอยที่ไดรับความ
เดือดรอนหรือไมสามารถชวยเหลือตนเองไดในการดํารงชีพ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7508 
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หนาที่ 19 ลําดับที่ 1
แผนงานสังคมสงเคราะห 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

วันที่พิมพ : 27/8/2564  14:52:09 หนา : 123/196



เพื่อจายเป็นโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ และผูดูแลผูสูงอายุ

จํานวน 114,600 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
เป็นเงิน 3,000 บาท
2.) คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม เป็นเงิน 2,200 บาท
3.) คาอาหาร เป็นเงิน 42,900 บาท
4.) คาเชาที่พัก เป็นเงิน 33,000 บาท
5.) คาเชายานพาหนะ เป็นเงิน 30,000 บาท
6.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท
7.) คาของที่ระลึก เป็นเงิน 3,000 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) หนาที่ 222 ลําดับที่ 8
แผนงานสังคมสงเคราะห 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
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เพื่อจายเป็นโครงการฝึกอบรมอาชีพใหกับกลุมสตรีตําบลโพธิ์เกาตน จํานวน 10,000 บาท

โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
1.) คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
    เป็นเงิน 3,000 บาท 
2.) คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 
จํานวน 40 คน เป็นเงิน 2,000 บาท
3.) คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท จํานวน 40 คน 
    เป็นเงิน 2,800 บาท
4.) คาเอกสาร และวัสดุอุปกรณประกอบการอบรม 
เป็นเงิน 1,700 บาท
5.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 ) หนาที่ 199 ลําดับที่ 3
แผนงานสังคมสงเคราะห 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
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เพื่อจายเป็นโครงการฝึกอบรมอาชีพใหแกประชาชนตําบลโพธิ์เกา
ตน

จํานวน 10,000 บาท

โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
1.) คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
    เป็นเงิน 3,000 บาท 
2.) คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท
 จํานวน 40 คน  เป็นเงิน 2,000 บาท
3.) คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท จํานวน 40 คน 
   เป็นเงิน 2,800 บาท
4.) คาเอกสารและวัสดุอุปกรณประกอบการอบรม 
เป็นเงิน 1,700 บาท
5.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 ) หนาที่ 198 ลําดับที่ 1
แผนงานสังคมสงเคราะห 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
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เพื่อจายเป็นโครงการสงเสริมผูสูงวัยใสใจสุขภาพ จํานวน 10,000 บาท

โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
1.) คาตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
เป็นเงิน 3,000 บาท
2.) คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 
จํานวน 50 คน เป็นเงิน 2,500 บาท
3.) คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท จํานวน 50 คน 
   เป็นเงิน 3,500 บาท
4.) คาเอกสารประกอบการอบรม เป็นเงิน 500 บาท
5.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท
 สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 ) 
หนาที่ 220 ลําดับที่ 1
แผนงานสังคมสงเคราะห 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

วันที่พิมพ : 27/8/2564  14:52:09 หนา : 127/196



เพื่อจายเป็นโครงการอบรมพัฒนาความรูบทบาทสตรีตําบลโพธิ์เกา
ตน

จํานวน 10,000 บาท

โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
1.) คาตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
เป็นเงิน 3,000 บาท
2.) คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆละ 25 บาท
จํานวน 50 คน เป็นเงิน 2,500 บาท
3.) คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท จํานวน 50 คน 
เป็นเงิน 3,500 บาท
4.) คาเอกสารประกอบการอบรม เป็นเงิน 500 บาท
5.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท
 สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หนาที่ 221 ลําดับที่ 5
แผนงานสังคมสงเคราะห 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
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เพื่อจายเป็นโครงการอบรมสงเสริมสรางความเขมแข็งพัฒนาครอบ
ครัวตําบลโพธิ์เกาตน

จํานวน 10,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
เป็นเงิน 3,000 บาท
2.) คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
จํานวน 50 คน เป็นเงิน 2,500 บาท
3.) คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 70 บาท จํานวน 50 คน 
เป็นเงิน 3,500 บาท
4.) คาเอกสารประกอบการอบรม เป็นเงิน 500 บาท
5.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 ) หนาที่ 211 ลําดับที่ 6
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
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เพื่อจายเป็นโครงการอบรมใหความรูการดําเนินชีวิตและสงเสริม
อาชีพของผูพิการและผูดูแลผูพิการ

จํานวน 10,000 บาท

โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
1.) คาตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
เป็นเงิน 3,000 บาท
2.) คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จํานวน 40
 คน เป็นเงิน 2,000 บาท
3.) คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท จํานวน 40 คน 
เป็นเงิน 2,800 บาท
4.) คาเอกสารและวัสดุอุปกรณประกอบการอบรม 
เป็นเงิน 1,700 บาท
5.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หนาที่ 221 ลําดับที่ 4
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,021,415 บาท

งบบุคลากร รวม 807,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 807,480 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 735,480 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง 
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ 
ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 
จํานวน 2 อัตรา ระยะเวลา12 เดือน

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
 เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป 
ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 4 อัตรา 
ระยะเวลา 12 เดือน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 
สําหรับพนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนง พนักงานขับรถ 
จํานวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 
สําหรับพนักงานจางทั่วไป 
ตําแหนง คนงานทั่วไป 
จํานวน 4 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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งบดําเนินงาน รวม 963,935 บาท
ค่าตอบแทน รวม 91,935 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 91,935 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัล ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2557 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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ค่าใช้สอย รวม 542,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 452,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก 
คากําจัดสิ่งปฏิกูลคาระวางบรรทุก 
คาโฆษณาและเผยแพร          
(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ 
สื่อสิ่งพิมพตางๆ)  คาธรรมเนียมตาง ๆ 
คาเบี้ยประกันคาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจางบริการบุคคล คาติดตั้งไฟฟ้า  คาเบี้ย
ประกันภัยรถยนต ฯลฯ
*กรณีจางเหมาบริการใหถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม จํานวน 10,000 บาท

โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
1.) คาตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
เป็นเงิน 3,600 บาท
2.) คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 
จํานวน 45 คน เป็นเงิน 2,250 บาท
3.) คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท จํานวน 45 คน 
เป็นเงิน 3,150 บาท
4.) คาวัสดุอุปกรณในการอบรม เป็นเงิน 500 บาท
5.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยคาใชจายไดทุกรายการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หนาที่ 277 ลําดับที่ 3
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

วันที่พิมพ : 27/8/2564  14:52:09 หนา : 135/196



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยาวนานสิ้นเปลืองหมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเชน ไมกวาด
แปรง ถังขยะ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยาวนานสิ้นเปลืองหมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยาวนานสิ้นเปลืองหมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
เชน คาน้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันดีเซล และอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวกับวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยาวนานสิ้นเปลืองหมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเชน รองเทา เครื่อง
แบบ ถุงเทา หมวก และอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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งบเงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลเมืองลพบุรีตามโครงการบริหาร
จัดการบอขยะในบริเวณพื้นที่บอขยะที่อยูในความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองลพบุรี

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลเมืองลพบุรีตามโครงการบริหาร
จัดการบอขยะในบริเวณพื้นที่บอขยะที่อยูในความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองลพบุรี
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 290
 ลําดับที่ 4
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นโครงการประชุมประชาคมหมูบานสัญจรพบประชาชน จํานวน 30,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม
2.) คาอาหารกลางวัน
3.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนและการ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 ) 
หนาที่ 214 ลําดับที่ 10
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
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เพื่อจายเป็นโครงการประชุมประชาชนในการมีสวนรวมกับการ
บริหาร อบต.และเสนอแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โพธิ์เกาตน

จํานวน 20,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม
2.) คาอาหารกลางวัน 
3.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หนาที่ 215 ลําดับที่ 13 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน
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เพื่อจายเป็นโครงการอบรมบําบัดฟื้นฟูและฝึกอบรมอาชีพผูติดยา
เสพติด

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการ
โครงการอบรมบําบัดฟื้นฟูและฝึกอบรมอาชีพผูติดยาเสพติด
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่ 210 ลําดับที่ 1
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน
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เพื่อจายเป็นโครงการอบรมและรณรงคป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา

จํานวน 10,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
เป็นเงิน 3,000 บาท
2.) คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จํานวน 50
 คน เป็นเงิน 2,500 บาท
3.) คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท จํานวน 50 คน 
เป็นเงิน 3,500 บาท
4.) คาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการฝึกอบรม เป็นเงิน 500 บาท 
5.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 )หนาที่ 211 ลําดับที่ 4   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
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เพื่อจายเป็นโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องตน จํานวน 10,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
    เป็นเงิน 3,000 บาท
2.) คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 
จํานวน 40 คน เป็นเงิน 2,000 บาท
3.) คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท จํานวน 40 คน 
    เป็นเงิน 2,800 บาท
4.) คาเอกสารและวัสดุอุปกรณประกอบการอบรม 
เป็นเงิน 1,700 บาท
5.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 ) 
หนาที่ 213 ลําดับที่ 9
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 3,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นโครงการสรรหาเชิดชูบุคคลที่สรางสรรคคุณประโยชนแก
ทองถิ่น

จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการสรรหาเชิดชูบุคคล ที่สรางสรรคคุณประโยชน
แกทองถิ่น เป็นคาถวยรางวัลมอบใหผูชนะการประกวด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หนาที่ 249 ลําดับที่ 15
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 155,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอบรมสงเสริมการบริหารจัดการสภา
เด็กและเยาวชนตําบลโพธิ์เกาตน

จํานวน 5,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 5 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท 
    เป็นเงิน 1,500 บาท 
2.) คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 
จํานวน 30 คน เป็นเงิน 1,500 บาท
3.) คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท จํานวน 30 คน 
    เป็นเงิน 1,500 บาท
4.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หนาที่ 244 ลําดับที่ 4
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการอบรมเด็ก 
เยาวชนเพื่อสรางทักษะความชํานาญทางดานกีฬา

จํานวน 10,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท  
    เป็นเงิน 3,000 บาท 
2.) คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
จํานวน 50 คน เป็นเงิน 2,500 บาท
3.) คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 70 บาท 
จํานวน 50 คนเป็นเงิน 3,500 บาท
4.) คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม เป็นเงิน 200 บาท
5.) คาวัสดุและอุปกรณในการจัดอบรม เป็นเงิน 300 บาท
6.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หนาที่ 219 ลําดับที่ 4
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ
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เพื่อจายเป็นโครงการจัดงานแขงขันกีฬาสีภายในตําบลตานภัยยาเสพ
ติด

จํานวน 100,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาตอบแทน (เงินรางวัล) เพื่อมอบใหกับผูชนะ
การแขงขันกีฬาเป็นเงิน 23,000 บาท 
2.) คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา 
10 คน ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
3.) คาจางเหมาทําอาหารพรอมเครื่องดื่ม 
300 คน ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
4.) คาชุดกีฬา 2 สี ๆ ละ 75 คน ๆ ละ 200 บาท 
เป็นเงิน 30,000 บาท
5). คาจางเหมาพิธีเปิดการแขงขัน เป็นเงิน 4,000 บาท
6.) คาจางเหมาจัดเตรียมสนามการแขงขัน 
เป็นเงิน 2,500 บาท
7.) คาจัดซื้อถวยรางวัล เป็นเงิน 6,500 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หนาที่ 218 ลําดับที่ 2
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยาวนานสิ้นเปลืองหมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ลูกฟุตบอล 
ตะกรอ เสาตาขาย ชุดกีฬาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 385,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 357,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 357,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานเทศกาลวันสงกรานต วันครอบ
ครัวและวันผูสูงอายุ

จํานวน 100,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาอาหารพรอมเครื่องดื่ม สําหรับผูสูงอายุ
และผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 500 คน ๆ ละ 100 บาท 
เป็นเงิน 50,000 บาท
2.) คาจางเหมาเครื่องเสียงดนตรี เป็นเงิน 5,000 บาท
3.) คาจางเหมาตกแตงสถานที่บริเวณจัดงาน 
เป็นเงิน 4,000 บาท
4.) คาของรางวัลสําหรับผูเขารวมกิจกรรมเกมส
ประเภทตางๆ เป็นเงิน 30,000 บาท
5.) คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นเพื่อใชในการจัดงาน
ตามโครงการฯ เป็นเงิน 7,800 บาท
6.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 3,200 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่ 245 ลําดับที่ 6
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
12 สิงหาคม

จํานวน 20,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาจางเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธถวายพระพร 
เป็นเงิน 3,200 บาท 
2.) คาจางเหมาเครื่องเสียงพรอมตกแตงสถานที่บริเวณ
ปรัมพิธี และตกแตงโตะหมู ถวายเครื่องราชสักการะ
หนาพระฉายาลักษณพรอมประดับผูกผาฟ้าขาว 
เป็นเงิน 6,400 บาท
3.) คาจัดซื้อธงตราสัญลักษณ ธงชาติ พานพุม ธูปเทียนแพ 
เป็นเงิน 5,000 บาท
4.) คาจางเหมาจัดทําเกียรติบัตรพรอมกรอบ 
จํานวน 13 กรอบ เป็นเงิน 3,900 บาท
5.) คาลงนามถวายพระพรผานสื่อสิ่งพิมพทองถิ่น 
เป็นเงิน 1,500 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่ 246 ลําดับที่ 9
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 70,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาอาหารพรอมเครื่องดื่มสําหรับเด็ก
และผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 400 คน ๆ ละ 100 บาท
 เป็นเงิน 40,000  บาท
2.) คาจัดซื้อของขวัญ และของรางวัลสําหรับเด็ก
ผูเขารวมกิจกรรม เป็นเงิน 19,000 บาท
3.) คาจางเหมาบริการเครื่องเสียง เป็นเงิน 3,500 บาท
4.) คาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณตกแตง
และจัดสถานที่เป็นเงิน 4,300 บาท
5.) ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 3,200 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หนาที่ 238 ลําดับที่ 5
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

วันที่พิมพ : 27/8/2564  14:52:09 หนา : 152/196



เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานวันมาฆบูชา จํานวน 2,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาวัสดุ อุปกรณในการจัดป้ายนิทรรศการ 
เป็นเงิน 1,500 บาท
2.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หนาที่ 248 ลําดับที่ 12
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานวันวิสาขบูชา จํานวน 2,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาวัสดุ อุปกรณในการจัดป้ายนิทรรศการ 
เป็นเงิน 1,500 บาท
2.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 5547 
ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)หนาที่ 248 ลําดับที่ 13
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเขา
พรรษา

จํานวน 13,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาจัดซื้อเทียนแผน 100 กิโลกรัม ๆ ละ 100 บาท 
    เป็นเงิน 10,000 บาท
2.) คาจัดซื้อดอกไมเพื่อประดับตกแตง
ตนเทียน จํานวน 9 ตน  เป็นเงิน 2,000 บาท
3.) คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน 2 ป้าย ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หนาที่ 247 ลําดับที่ 11
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 
มิถุนายน

จํานวน 30,000 บาท
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โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.)  คาอาหารพรอมเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมกิจกรรม
     จํานวน 100 คน เป็นเงิน 10,000 บาท
2.)  คาจางเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ
ถวายพระพร เป็นเงิน 3,200 บาท
3.)  คาลงนามถวายพระพรฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ 
เป็นเงิน 1,500 บาท
4.)  คาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการตกแตง
จัดสถานที่บริเวณปรัมพิธีโตะหมูถวายเครื่องราชสักการะ
หนาพระฉายาลักษณจุดลงนามถวายพระพร 
เป็นเงิน 10,000 บาท
5.) คาใชจายในการจัดกิจกรรมประกวดอานรอยแกว
และการอานทํานองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษา
เนื่องในวันเฉลิมฯ เป็นเงิน 4,000 บาท
   -คาเงินรางวัลกิจกรรมการประกวดอานรอยแกว 
ระดับชวงชั้นที่ 1
   -คาเงินรางวัลกิจกรรมการประกวดอานทํานองเสนาะ 
ระดับชวงชั้นที่ 1
   -คาเงินรางวัลกิจกรรมการประกวดอานรอยแกว 
ระดับชวงชั้นที่ 2
   -คาเงินรางวัลกิจกรรมการประกวดอานทํานองเสนาะ 
ระดับชวงชั้นที่ 2
6) คากรรมการตัดสิน จํานวน 5 คน ๆละ 260 บาท 
เป็นเงิน 1,300 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่ 247 ลําดับที่ 10
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสนับสนุนจัดงานแผนดินสมเด็จ
พระนารายณมหาราช

จํานวน 40,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาจางเหมาคณะละครลิง เป็นเงิน 25,000 บาท
2.) คาตกแตงไฟฟ้าประดับ เป็นเงิน 15,000 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่ 250 ลําดับที่ 17
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมสงเสริมอนุรักษภูมิปัญญา
ทองถิ่นลิเก

จํานวน 10,000 บาท

โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
1.) คาตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
เป็นเงิน 3,000 บาท
2.) คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 
จํานวน 50 คน   เป็นเงิน 2,500 บาท
3.) คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท 
จํานวน 50 คน     เป็นเงิน 3,500 บาท
4.) คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม เป็นเงิน 200 บาท
5.) คาวัสดุและอุปกรณในการจัดอบรม เป็นเงิน 300 บาท
6.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยคาใชจายไดทุกรายการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่ 243 ลําดับที่ 2
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
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เพื่อจายเป็นโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสําคัญตาง ๆ ของ
สถาบันพระมหากษัตริย

จํานวน 10,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาจางเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ เป็นเงิน 2,000 บาท
2.) คาจางเหมาตกแตงสถานที่บริเวณปรัมพิธี 
เป็นเงิน 5,000 บาท
3.) คาจางเหมาจัดนิทรรศการพระราชประวัติ
และพระราชกรณียกิจ  เป็นเงิน 3,000 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หนาที่ 245 ลําดับที่ 7
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

เพื่อจายเป็นโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจา
อยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม

จํานวน 30,000 บาท
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โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมกิจกรรม 
เป็นเงิน 10,000 บาท
2.) คาจางเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธถวายพระพร 
เป็นเงิน 3,200 บาท
3.) คาลงนามถวายพระพรผานสื่อสิ่งพิมพ 
เป็นเงิน 1,500 บาท
4.) คาใชจายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการตกแตง
จัดสถานที่บริเวณปรัมพิธี โตะหมูถวายเครื่องราชสักการะ
หนาพระบรมฉายาลักษณจุดลงนามถวายพระพร 
เป็นเงิน 10,000 บาท
5.) คาใชจายในการจัดกิจกรรมประกวดคัดลายมือ
และการแขงขันเขียนไทยใหถูกตอง
ระดับชั้นประถมศึกษาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 
เป็นเงิน 4,000 บาท
   - คาเงินรางวัลกิจกรรมการประกวดคัดลายมือ 
ระดับชวงชั้นที่ 1
   - คาเงินรางวัลกิจกรรมการประกวดคัดลายมือ 
ระดับชวงชั้นที่ 2
   - คาเงินรางวัลกิจกรรมการแขงขันเขียนไทย
ใหถูกตอง ระดับชวงชั้นที่ 1
   - คาเงินรางวัลกิจกรรมการแขงขันเขียนไทย
ใหถูกตอง ระดับชวงชั้นที่ 2
6.) คาตอบแทนกรรมการตัดสิน จํานวน 5 คน 
คนละ 260 บาท เป็นเงิน 1,300 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
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และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หนาที่ 246 ลําดับที่ 8
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
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เพื่อจายเป็นโครงการอบรมสงเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ไทย

จํานวน 10,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
เป็นเงิน 3,000  บาท
2.) คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 25 บาท 
จํานวน 50 คน     เป็นเงิน 2,500 บาท
3.) คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 70 บาท 
จํานวน 50 คน    เป็นเงิน 3,500 บาท
4.) คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม เป็นเงิน 200 บาท
5.) คาวัสดุอุปกรณในการจัดอบรม เป็นเงิน 300 บาท
6.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หนาที่ 244 ลําดับที่ 5แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
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เพื่อจายเป็นโครงการอบรมสงเสริมอนุรักษภูมิปัญญาทองถิ่นการ
แสดงโขน

จํานวน 10,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท
2.) คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 25 บาท 
จํานวน 50 คน เป็นเงิน 2,500 บาท
3.) คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 70 บาท 
จํานวน 50 คนเป็นเงิน 3,500 บาท
4.) คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม เป็นเงิน 200 บาท
5.) คาวัสดุและอุปกรณในการจัดอบรม เป็นเงิน 300 บาท
6.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่ 243 ลําดับที่ 1    
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
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เพื่อจายเป็นโครงการอบรมหมูบานคุณธรรมและหมูบานศีล 5 จํานวน 10,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 
เป็นเงิน 3,000 บาท
2.) คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 25 บาท 
จํานวน 50 คน เป็นเงิน 2,500 บาท
3.) คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 70 บาท 
จํานวน 50 คนเป็นเงิน 3,500 บาท
4.) คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม เป็นเงิน 200 บาท
5.) คาวัสดุและอุปกรณในการจัดอบรม เป็นเงิน 300 บาท
6.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่ 250 ลําดับที่ 16
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนจังหวัดลพบุรีในโครงการจัดงานแผนดินสมเด็จพระ
นารายณมหาราช

จํานวน 28,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนจังหวัดลพบุรีในโครงการ
จัดงานแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่ 293 ลําดับที่ 2
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นโครงการจัดอบรมมัคคุเทศกนอย พิพิธภัณฑแหลงเรียนรู
และภูมิปัญญาทองถิ่นวัดโคกหมอ

จํานวน 10,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
เป็นเงิน 3,000 บาท
2.) คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 25 บาท 
จํานวน 50 คน เป็นเงิน 2,500 บาท
3.) คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 70 บาท จํานวน 50 คน 
เป็นเงิน 3,500 บาท
4.) คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม เป็นเงิน 200 บาท
5.) คาวัสดุและอุปกรณในการจัดอบรม เป็นเงิน 300 บาท
6.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หนาที่ 204 ลําดับที่ 1
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,805,190 บาท

งบบุคลากร รวม 1,674,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,674,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,437,920 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 5 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน 
โดยจายใหกับพนักงานสวนตําบลดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองชาง  จํานวน 1 อัตรา 
(2) นายชางโยธา            จํานวน 2 อัตรา
(3) เจาพนักงานธุรการ     จํานวน 1 อัตรา
(4) นายชางไฟฟ้า           จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง 
 จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500 บาท 
ระยะเวลา 12 เดือน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 194,280 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง 
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ 
ตําแหนงผูชวยนายชางโยธา 
จํานวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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งบดําเนินงาน รวม 1,100,990 บาท
ค่าตอบแทน รวม 175,990 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 165,990 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี 
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ 
ปกติชวงวันหยุดราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ไดรับ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0809.3/ว 4522  
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราบํารุงการศึกษาและเลาเรียน  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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ค่าใช้สอย รวม 590,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก 
คากําจัดสิ่งปฏิกูลคาระวางบรรทุก 
คาโฆษณาและเผยแพร          
(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ 
สื่อสิ่งพิมพตางๆ)  คาธรรมเนียมตาง ๆ 
คาเบี้ยประกันคาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจางบริการบุคคล คาจางเหมาบุคคลภาย
นอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจาง
ทําแผนที่ภาษี คาติดตั้งไฟฟ้า  คาเบี้ยประกันภัยรถยนต ฯลฯ
*กรณีจางเหมาบริการใหถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชการอาณาจักร
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบินของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบลลูกจางประจํา และพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เกาตน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ รวม 335,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยาวนานสิ้นเปลืองหมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเชน กระดาษ
ดินสอ ปากกา แฟ้ม ธงชาติ ธงสัญลักษณ น้ําดื่ม สมุดบัญชี 
สมุดประวัติขาราชการ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยาวนาน สิ้นเปลือง
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
เชน คาสายไฟฟิวส หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไมโครโฟน
เครื่องวิทยุสื่อสาร และอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยาวนาน สิ้นเปลืองหมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ไมตางๆ
ทินเนอร แปรงทาสี ปูนขาว สี ทอเหล็ก ทอpvc ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยาวนาน สิ้นเปลืองหมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 85,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยาวนานสิ้นเปลืองหมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน 
คาน้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันดีเซล และอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวกับวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยาวนานสิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เมาส  
ตลับผงสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร 
หัวพิมพหรือแถบพิมพ สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 
และอื่นๆ  ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2*(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 30,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา 6 
แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
2.) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไมนอยกวา 12 MB
3.) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
    (1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจร
หลักที่มีหนวยความจําขนาดไมนอย
กวา 2 GB หรือ 
    (2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน
หนวยประมวลผกลาง 
แบบ Graphics  Processing  Unit 
ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา  2 GB หรือ
    (3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 2 GB                                       
4.) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB
5.) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา
ขนาดความจุไมนอยกวา  2 TB
หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
6.) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
7.) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network lnterface) 
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แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง
8.) มีชองเชื่อมตอ (lnterface) แบบ USB 2.0
 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
9.) มีแป้นพิมพและเมาส
10.) มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 
จํานวน1 หนวย
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง รวม 9,957,000 บาท
งบลงทุน รวม 9,957,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 9,957,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางโครงหลังคาเอนกประสงคบริเวณศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

จํานวน 1,325,000 บาท

ขนาดกวาง 18 เมตร ยาว 20 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา 360
 ตร.ม.
ตามแบบมาตรฐานองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เกาตน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 ) หนาที่ 259 ลําดับที่ 16     
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 ตอจากบานรอย
ตรีสนอง สุดซอยและซอยเขาบานผูใหญเต็ก

จํานวน 147,000 บาท

ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50-3.50 เมตร ยาว 83 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที่ คิดเป็นพื้นที่ 245.50
 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 2
หนาที่ 5 ลําดับที่ 4   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปิดตระ
แกรงเหล็ก หมูที่ 12 สายภายในหมูบาน

จํานวน 437,000 บาท

ขนาดกวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 144 เมตร ตาม
แบบมาตรฐานองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เกาตน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2
หนาที่ 13 ลําดับที่ 11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สรางโครงสรางพื้นฐาน

โครงการซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บริเวณสายแยก 
ทล.3196-ที่จัดรูป

จํานวน 273,000 บาท

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที่คิดเป็นพื้นที่ 440 ตารางเมตร ตาม
แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
หนาที่ 7 ลําดับที่ 7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สรางโครงสรางพื้นฐาน
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โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 1 
บริเวณถนนสายกมล ปั้นเอี่ยม

จํานวน 862,000 บาท

จํานวน 2 ชวง ดังนี้
ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 245 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 857.5 ตารางเมตร 
ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 370 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 1,480 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
หนาที่ 4 ลําดับที่ 2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สรางโครงสรางพื้นฐาน

โครงการซอมสรางถนนแอสฟัลทติก หมูที่ 11 สายบานป้าตอมถึง
ศาลาแดง

จํานวน 317,000 บาท

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 700 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทาง
หลวงชนบท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 
หนาที่ 9 ลําดับที่ 14 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สรางโครงสรางพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงซอมแซมศาลาที่พักของประชาชน (ศาลาที่พัก
โดยสารประจําทาง) หมูที่ 10

จํานวน 53,000 บาท

ขนาดกวาง 2.30 เมตร ยาว 2.80 เมตร คิดเป็นพื้นที่ใชสอย 6.44
 ตารางเมตร
-ตามแบบมาตรฐานองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เกาตน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 
หนาที่ 30 ลําดับที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สรางโครงสรางพื้นฐาน
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โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 ซอยรวมใจถึง
บานอาจารยณรงค

จํานวน 123,000 บาท

วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร ยาว 60
 เมตร พรอมบอพักฝาตะแกรงเหล็ก จํานวน 5 บอ ตามแบบ
มาตรฐานองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เกาตน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
หนาที่ 14 ลําดับที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สรางโครงสรางพื้นฐาน

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บริเวณริมถนน
สายในหมูบาน

จํานวน 971,000 บาท

วางทอขนาด 1.00 เมตร ยาว 416 เมตร พรอมบอพักฝาตะแกรง
เหล็ก จํานวน 4 บอ ตามแบบมาตรฐานองคการบริหารสวนตําบล
โพธิ์เกาตน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 
หนาที่ 14 ลําดับที่ 3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สรางโครงสรางพื้นฐาน

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บริเวณคลอง
ศาลาลอย

จํานวน 538,000 บาท

วางทอขนาด 0.60 เมตร ยาว 100 เมตร พรอมบอพักฝาตะแกรง
เหล็ก จํานวน 10 บอ ตามแบบมาตรฐานองคการบริหารสวน
ตําบลโพธิ์เกาตน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 2
หนาที่ 12 ลําดับที่ 6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สรางโครงสรางพื้นฐาน
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โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 จากบานผูชวย
โชคถึงบานลุงเที่ยง

จํานวน 498,000 บาท

วางทอขนาด 0.60 เมตร ยาว 96 เมตร พรอมบอพักฝาตะแกรง
เหล็ก จํานวน 9 บอ ตามแบบมาตรฐานองคการบริหารสวนตําบล
โพธิ์เกาตน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 2
หนาที่ 12 ลําดับที่ 7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สรางโครงสรางพื้นฐาน

โครงการวางทอระบายน้ําหมูที่ 4 บริเวณริมถนนสายกลางหมูบาน จํานวน 1,089,000 บาท

วางทอคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.40 เมตร ยาว 460
 เมตร พรอมบอพักฝาตระแกรงเหล็ก จํานวน 40 บอ ตามแบบ
มาตรฐานองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เกาตน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2
หนาที่ 12 ลําดับที่ 9    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง หมูที่ 5 สาย 1 ซอยบานอาจารยวรชัย 
ตอจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถึงทางรถไฟ

จํานวน 452,000 บาท

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรัง 880 ลูกบาศกเมตร 
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2  
หนาที่ 5 ลําดับที่ 5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
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โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง หมูที่ 6 สายบานนายสมัย ชิตดี จํานวน 164,000 บาท

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20
 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรัง 320 ลูกบาศกเมตร ตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 
หนาที่ 6 ลําดับที่ 7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สรางโครงสรางพื้นฐาน

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติก หมูที่ 9 สายแยก ลบ 4021 จํานวน 368,000 บาท

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 1,280 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรม
ทางหลวงชนบท 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1  
หนาที่ 10 ลําดับที่ 13 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สรางโครงสรางพื้นฐาน

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งไฟ้ฟ้าสาธารณะระบบโซลาเซลล หมูที่ 13 สายบาน
นายสุวรรณ ลิ้มไพบูลย

จํานวน 468,000 บาท

จํานวน 10 ตน ตามแบบมาตรฐานองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์
เกาตน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 
หนาที่ 17 ลําดับที่ 8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สรางโครงสรางพื้นฐาน
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โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลาเซลล หมูที่ 5 บริเวณคลอง
ชลประทาน 21 ขวา ฝั่งซาย

จํานวน 468,000 บาท

จํานวน 10 ตน ตามแบบมาตรฐานองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์
เกาตน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 2
หนาที่ 15 ลําดับที่ 4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สรางโครงสรางพื้นฐาน

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลาเซลล หมูที่ 7 บริเวณทาง
เขาวัดธรรมมิกาวาส ฝั่งถนนลพบุรี-บานแพรก

จํานวน 468,000 บาท

จํานวน 10 ตน ตามแบบมาตรฐานองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์
เกาตน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2
หนาที่ 16 ลําดับที่ 5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สรางโครงสรางพื้นฐาน

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลาเซลล หมูที่ 8 ตอจากศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลโพธิ์เกาตน

จํานวน 468,000 บาท

จํานวน 10 ตน ตามแบบมาตรฐานองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์
เกาตน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 2
หนาที่ 16 ลําดับที่ 6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สรางโครงสรางพื้นฐาน
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โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลาเซลล หมูที่ 9 บริเวณถนน
สายหนองหมอแกง

จํานวน 468,000 บาท

จํานวน 10 ตน ตามแบบมาตรฐานองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์
เกาตน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
หนาที่ 19 ลําดับที่ 2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สรางโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 37,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 37,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 27,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นโครงการอบรมและสงเสริมเกษตรอินทรียวิถียั่งยืน จํานวน 15,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 6 ชั่วโมง 
ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
2.) คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 
จํานวน 60 คน เป็นเงิน 3,000 บาท
3.) คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท 
จํานวน 60 คน เป็นเงิน 4,200 บาท
4.) คาเอกสารประกอบการอบรม เป็นเงิน 3,700 บาท 
5.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท  
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2565)
หนาที่ 202 ลําดับที่ 2
แผนงานการเกษตร 
งานสงเสริมการเกษตร
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เพื่อจายเป็นโครงการอบรมใหความรูการผลิตปุ๋ยชีวภาพและฮอรโมน
สูตรตางๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

จํานวน 12,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 
เป็นเงิน 3,600 บาท
2.) คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 2 มื้อ 
จํานวน 50 คนๆละ 25 บาท  เป็นเงิน 2,500 บาท
3.) คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 70 บาท 
จํานวน 50 คน เป็นเงิน 3,500 บาท
4.) คาวัสดุอุปกรณประกอบการอบรม เป็นเงิน 1,900 บาท
5.) คาป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2565) หนาที่ 203 ลําดับที่ 5
แผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร  
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยาวนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน จัดซื้อสารเคมีปราบศัตรูพืชและสัตว รวมทั้งปราบวัชพืช
ปุ๋ยและวัสดุอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการเกษตร 
งานสงเสริมการเกษตร
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นโครงการจัดงานทําดีดวยหัวใจ คืนน้ําใสใหแมน้ําลํา
คลอง

จํานวน 10,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาอาหารพรอมเครื่องดื่ม 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 
จํานวน 55 คน เป็นเงิน 5,500 บาท
2.) คาจางเหมารถแบ็คโฮ 5 ชั่วโมง ๆ ละ 800 บาท 
เป็นเงิน 4,000 บาท
3.) คาป้ายโครงการ เป็นเงิน 500 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หนาที่ 277 ลําดับที่ 2
แผนงานการเกษตร  
งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
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เพื่อจายเป็นโครงการรวมใจพัฒนารักษาสิ่งแวดลอม จํานวน 10,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) คาป้ายโครงการ เป็นเงิน 500 บาท
2.) คาอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 60 คนๆละ 100 บาท 
เป็นเงิน 6,000  บาท
3.) คาวัสดุอุปกรณ อาทิ คาดเหล็ก 
ไมกวาดแข็งเขงขยะ ถุงขยะดํา ฯลฯ เป็นเงิน 3,500 บาท
สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการตามที่จายจริง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หนาที่ 276 ลําดับที่ 1
แผนงานการเกษตร  งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อจายเป็นโครงการอบรมใหความรูในการสงเสริมอนุรักษพันธ
กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอบรมใหความรูและจัดซื้อพันธุพืช
ตามโครงการอบรมใหความรูในการสงเสริม
อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2232
ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หนาที่ 279 ลําดับที่ 7
แผนงานการเกษตร 
งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 2,005,725 บาท

งบบุคลากร รวม 625,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 625,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 375,180 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ตําแหนง เจาพนักงานการประปา 
จํานวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แผนงานการพาณิชย  
งานกิจการประปา

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 250,140 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจํา เงินปรับปรุงคาจางลูกจาง
ประจําตําแหนง พนักงานจดมาตรวัดน้ํา 
จํานวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แผนงานการพาณิชย  
งานกิจการประปา 

วันที่พิมพ : 27/8/2564  14:52:09 หนา : 190/196



งบดําเนินงาน รวม 1,380,405 บาท
ค่าตอบแทน รวม 88,405 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 78,405 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี 
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
แผนงานการพาณิชย 
งานกิจการประปา

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ไดรับ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0809.3/ว 4522  
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราบํารุงการศึกษาและเลาเรียน  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการพาณิชย 
งานกิจการประปา
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ค่าใช้สอย รวม 394,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 344,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร 
คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก 
คากําจัดสิ่งปฏิกูลคาระวางบรรทุก 
คาโฆษณาและเผยแพร          
(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ 
สื่อสิ่งพิมพตางๆ)  คาธรรมเนียมตาง ๆ 
คาเบี้ยประกันคาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจางบริการบุคคล คาติดตั้งไฟฟ้า  คาเบี้ย
ประกันภัยรถยนต ฯลฯ
*กรณีจางเหมาบริการใหถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
แผนงานการพาณิชย 
งานกิจการประปา
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชการอาณาจักร
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบินของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบลลูกจางประจํา และพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เกาตน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
แผนงานการพาณิชย 
งานกิจการประปา
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาระบบประปา
ใหใชงานไดตามปกติขององคการบริหาร
สวนตําบลโพธิ์เกาตน
-เป็นไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการพาณิชย 
งานกิจการประปา 

ค่าวัสดุ รวม 508,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยาวนาน สิ้นเปลืองหมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ไมตางๆ
ทินเนอร แปรงทาสี ปูนขาว สี ทอเหล็ก ทอpvc ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการพาณิชย 
งานกิจการประปา
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยาวนาน สิ้นเปลืองหมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการพาณิชย 
งานกิจการประปา

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยาวนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน คาน้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง 
น้ํามันดีเซล และอื่นๆที่เกี่ยวกับวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่น ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการพาณิชย 
งานกิจการประปา
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาตรหรือการแพทย รายจายเพื่อใหได
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยาวนาน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน น้ํายาตางๆคลอรีน สารสม และอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการพาณิชย 
งานกิจการประปา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 390,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 390,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับระบบประปาในที่สาธารณะ
หรืออาคาร สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
แผนงานการพาณิชย 
งานกิจการประปา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

100,000

เงินสํารองจาย 576,980

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,900,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,000,000

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

5,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

511,290

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

620,000

เพื่อจายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

220,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

100,000

เงินสํารองจาย 576,980

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,900,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,000,000

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

5,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

511,290

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

620,000

เพื่อจายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

220,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,067,720

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 259,740

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 451,200 216,000 721,680 138,000 735,480

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,851,480 460,100 1,332,880 1,124,940 437,480

เงินประจําตําแหนง 168,000 42,000 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

132,220 2,220 13,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

19,860 24,000 21,420 72,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน คาเชาบ้าน 84,000 72,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,067,720

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 250,140 509,880

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 194,280 2,456,640

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,437,920 375,180 10,019,980

เงินประจําตําแหนง 42,000 294,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

147,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

137,280

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน คาเชาบ้าน 156,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

3,000 3,000 2,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

750,000 38,345 257,190 246,330 54,465 91,935

คาเบี้ยประชุม 2,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

45,000 5,000 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

5,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 120,000 80,000 40,000 50,000 20,000 80,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 936,000 1,017,350 270,000 170,000 452,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 13,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

165,990 78,405 1,682,660

คาเบี้ยประชุม 2,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

5,000 10,000 75,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

5,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 350,000 40,000 780,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 344,000 3,189,350

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายสําหรับ
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

100,000

โครงการให้ความชวย
เหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

100,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมการรักษาวินัย 
และความโปรงใสใน
การทํางานสําหรับเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น

20,000

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
โครงการอบรมสงเสริม
การบริหารจัดการสภา
เด็กและเยาวชนตําบล
โพธิ์เก้าต้น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายสําหรับ
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

100,000

โครงการให้ความชวย
เหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

100,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมการรักษาวินัย 
และความโปรงใสใน
การทํางานสําหรับเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น

20,000

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
โครงการอบรมสงเสริม
การบริหารจัดการสภา
เด็กและเยาวชนตําบล
โพธิ์เก้าต้น

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการจัดกิจกรรมและ
โครงการตาง ๆ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

25,000

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการจัดงานเทศกาล
วันสงกรานต์ วันครอบ
ครัวและวันผู้สูงอายุ

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการจัดงานและ
นิทรรศการวันท้องถิ่น
ไทย

15,000

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 12 
สิงหาคม

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการจัดงานวัน
มาฆบูชา

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  11:52:52 หน้า : 9/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการจัดกิจกรรมและ
โครงการตาง ๆ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

25,000

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการจัดงานเทศกาล
วันสงกรานต์ วันครอบ
ครัวและวันผู้สูงอายุ

100,000 100,000

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการจัดงานและ
นิทรรศการวันท้องถิ่น
ไทย

15,000

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 12 
สิงหาคม

20,000 20,000

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

70,000 70,000

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการจัดงานวัน
มาฆบูชา

2,000 2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการจัดงานวันวิสาข
บูชา

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการจัดงานวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้า
พรรษา

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการดําเนินการตาม
โครงการอบรมเด็ก 
เยาวชนเพื่อสร้างทักษะ
ความชํานาญทางด้าน
กีฬา

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

110,000 20,000 40,000 20,000

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในโครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ
ดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี 3 
มิถุนายน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการจัดงานวันวิสาข
บูชา

2,000 2,000

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการจัดงานวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้า
พรรษา

13,000 13,000

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการดําเนินการตาม
โครงการอบรมเด็ก 
เยาวชนเพื่อสร้างทักษะ
ความชํานาญทางด้าน
กีฬา

10,000 10,000

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

40,000 10,000 240,000

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในโครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ
ดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี 3 
มิถุนายน

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในโครงการสนับสนุนจัด
งานแผนดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในโครงการอบรมสง
เสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นลิเก

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
สําหรับพัฒนาวิชาชีพครู 
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

8,000

เพื่อจายเป็นโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันสําคัญตาง ๆ ของ
สถาบันพระมหากษัตริย์

เพื่อจายเป็นโครงการจัด
กิจกรรมสงเสริมการ
ศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัย

5,000

เพื่อจายเป็นโครงการจัด
งานแขงขันกีฬาสีภายใน
ตําบลต้านภัยยาเสพติด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในโครงการสนับสนุนจัด
งานแผนดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช

40,000 40,000

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในโครงการอบรมสง
เสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นลิเก

10,000 10,000

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
สําหรับพัฒนาวิชาชีพครู 
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

8,000

เพื่อจายเป็นโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันสําคัญตาง ๆ ของ
สถาบันพระมหากษัตริย์

10,000 10,000

เพื่อจายเป็นโครงการจัด
กิจกรรมสงเสริมการ
ศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัย

5,000

เพื่อจายเป็นโครงการจัด
งานแขงขันกีฬาสีภายใน
ตําบลต้านภัยยาเสพติด

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นโครงการจัด
งานทําดีด้วยหัวใจ คืน
น้ําใสให้แมน้ําลําคลอง

เพื่อจายเป็นโครงการจัด
งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยูหัว มหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวราง
กูร 28 กรกฎาคม

เพื่อจายเป็นโครงการจัด
ตั้งชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจํา
องค์การบริหารสวน
ตําบลโพธิ์เก้าต้น

95,000

เพื่อจายเป็นโครงการจัด
ตั้งศูนย์บริการและดาน
ชุมชนป้องกันและลด
อุบัติเหตุตามท้องถนน
ชวงเทศกาลปีใหม

24,800

เพื่อจายเป็นโครงการจัด
ตั้งศูนย์บริการและดาน
ชุมชนป้องกันและลด
อุบัติเหตุตามท้องถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต์

24,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นโครงการจัด
งานทําดีด้วยหัวใจ คืน
น้ําใสให้แมน้ําลําคลอง

10,000 10,000

เพื่อจายเป็นโครงการจัด
งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยูหัว มหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวราง
กูร 28 กรกฎาคม

30,000 30,000

เพื่อจายเป็นโครงการจัด
ตั้งชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจํา
องค์การบริหารสวน
ตําบลโพธิ์เก้าต้น

95,000

เพื่อจายเป็นโครงการจัด
ตั้งศูนย์บริการและดาน
ชุมชนป้องกันและลด
อุบัติเหตุตามท้องถนน
ชวงเทศกาลปีใหม

24,800

เพื่อจายเป็นโครงการจัด
ตั้งศูนย์บริการและดาน
ชุมชนป้องกันและลด
อุบัติเหตุตามท้องถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต์

24,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นโครงการจัด
อบรมมัคคุเทศก์น้อย 
พิพิธภัณฑ์แหลงเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัดโคกหม้อ

เพื่อจายเป็นโครงการจัด
อบรมให้ความรู้แกเด็ก
และเยาวชนในระหวาง
ปิดภาคเรียน

10,000

เพื่อจายเป็นโครงการ
บริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม

10,000

เพื่อจายเป็นโครงการ
ประชุมประชาคมหมู
บ้านสัญจรพบประชาชน

30,000

เพื่อจายเป็นโครงการ
ประชุมประชาชนในการ
มีสวนรวมกับการบริหาร 
อบต.และเสนอแผน
พัฒนาท้องถิ่น อบต.โพธิ์
เก้าต้น

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นโครงการจัด
อบรมมัคคุเทศก์น้อย 
พิพิธภัณฑ์แหลงเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัดโคกหม้อ

10,000 10,000

เพื่อจายเป็นโครงการจัด
อบรมให้ความรู้แกเด็ก
และเยาวชนในระหวาง
ปิดภาคเรียน

10,000

เพื่อจายเป็นโครงการ
บริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม

10,000

เพื่อจายเป็นโครงการ
ประชุมประชาคมหมู
บ้านสัญจรพบประชาชน

30,000

เพื่อจายเป็นโครงการ
ประชุมประชาชนในการ
มีสวนรวมกับการบริหาร 
อบต.และเสนอแผน
พัฒนาท้องถิ่น อบต.โพธิ์
เก้าต้น

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นโครงการฝึก
อบรมทบทวนเพิ่ม
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

10,000

เพื่อจายเป็นโครงการฝึก
อบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูง
อายุ

114,600

เพื่อจายเป็นโครงการฝึก
อบรมอาชีพให้กับกลุม
สตรีตําบลโพธิ์เก้าต้น

10,000

เพื่อจายเป็นโครงการฝึก
อบรมอาชีพให้แก
ประชาชนตําบลโพธิ์เก้า
ต้น

10,000

เพื่อจายเป็นโครงการ
รณรงค์ควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

10,000

เพื่อจายเป็นโครงการ
รวมใจพัฒนารักษาสิ่ง
แวดล้อม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นโครงการฝึก
อบรมทบทวนเพิ่ม
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

10,000

เพื่อจายเป็นโครงการฝึก
อบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูง
อายุ

114,600

เพื่อจายเป็นโครงการฝึก
อบรมอาชีพให้กับกลุม
สตรีตําบลโพธิ์เก้าต้น

10,000

เพื่อจายเป็นโครงการฝึก
อบรมอาชีพให้แก
ประชาชนตําบลโพธิ์เก้า
ต้น

10,000

เพื่อจายเป็นโครงการ
รณรงค์ควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

10,000

เพื่อจายเป็นโครงการ
รวมใจพัฒนารักษาสิ่ง
แวดล้อม

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นโครงการสง
เสริมผู้สูงวัยใสใจ
สุขภาพ

10,000

เพื่อจายเป็นโครงการ
สนับสนุนคาใช้จายใน
การบริหารสถานศึกษา

444,600

เพื่อจายเป็นโครงการ
สรรหาเชิดชูบุคคลที่
สร้างสรรค์คุณประโยชน์
แกท้องถิ่น

เพื่อจายเป็นโครงการ
อบรมบําบัดฟนฟูและ
ฝึกอบรมอาชีพผู้ติดยา
เสพติด

30,000

เพื่อจายเป็นโครงการ
อบรมพัฒนาความรู้
บทบาทสตรีตําบลโพธิ์
เก้าต้น

10,000

เพื่อจายเป็นโครงการ
อบรมเพิ่มทักษะวิชาการ
และศึกษาแหลงเรียนรู้
ของเด็กนักเรียน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นโครงการสง
เสริมผู้สูงวัยใสใจ
สุขภาพ

10,000

เพื่อจายเป็นโครงการ
สนับสนุนคาใช้จายใน
การบริหารสถานศึกษา

444,600

เพื่อจายเป็นโครงการ
สรรหาเชิดชูบุคคลที่
สร้างสรรค์คุณประโยชน์
แกท้องถิ่น

3,000 3,000

เพื่อจายเป็นโครงการ
อบรมบําบัดฟนฟูและ
ฝึกอบรมอาชีพผู้ติดยา
เสพติด

30,000

เพื่อจายเป็นโครงการ
อบรมพัฒนาความรู้
บทบาทสตรีตําบลโพธิ์
เก้าต้น

10,000

เพื่อจายเป็นโครงการ
อบรมเพิ่มทักษะวิชาการ
และศึกษาแหลงเรียนรู้
ของเด็กนักเรียน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นโครงการ
อบรมและรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

10,000

เพื่อจายเป็นโครงการ
อบรมและสงเสริม
เกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน

เพื่อจายเป็นโครงการ
อบรมสงเสริมการจัด
กิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมไทย

เพื่อจายเป็นโครงการ
อบรมสงเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งพัฒนา
ครอบครัวตําบลโพธิ์เก้า
ต้น

10,000

เพื่อจายเป็นโครงการ
อบรมสงเสริมอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการ
แสดงโขน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นโครงการ
อบรมและรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

10,000

เพื่อจายเป็นโครงการ
อบรมและสงเสริม
เกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน

15,000 15,000

เพื่อจายเป็นโครงการ
อบรมสงเสริมการจัด
กิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมไทย

10,000 10,000

เพื่อจายเป็นโครงการ
อบรมสงเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งพัฒนา
ครอบครัวตําบลโพธิ์เก้า
ต้น

10,000

เพื่อจายเป็นโครงการ
อบรมสงเสริมอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการ
แสดงโขน

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นโครงการ
อบรมสัมมนาและศึกษา
ดูงานของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น ผู้นําท้องที่ และผู้มี
สวนรวมในการบริหาร
งานของ อบต.โพธิ์เก้า
ต้น

300,000

เพื่อจายเป็นโครงการ
อบรมหมูบ้านคุณธรรม
และหมูบ้านศีล 5

เพื่อจายเป็นโครงการ
อบรมให้ความรู้การ
ดําเนินชีวิตและสงเสริม
อาชีพของผู้พิการและผู้
ดูแลผู้พิการ

10,000

เพื่อจายเป็นโครงการ
อบรมให้ความรู้การผลิต
ปุ๋ยชีวภาพและฮอร์โมน
สูตรตางๆ เพื่อเพิ่มผล
ผลิตทางการเกษตร

เพื่อจายเป็นโครงการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้น

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นโครงการ
อบรมสัมมนาและศึกษา
ดูงานของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น ผู้นําท้องที่ และผู้มี
สวนรวมในการบริหาร
งานของ อบต.โพธิ์เก้า
ต้น

300,000

เพื่อจายเป็นโครงการ
อบรมหมูบ้านคุณธรรม
และหมูบ้านศีล 5

10,000 10,000

เพื่อจายเป็นโครงการ
อบรมให้ความรู้การ
ดําเนินชีวิตและสงเสริม
อาชีพของผู้พิการและผู้
ดูแลผู้พิการ

10,000

เพื่อจายเป็นโครงการ
อบรมให้ความรู้การผลิต
ปุ๋ยชีวภาพและฮอร์โมน
สูตรตางๆ เพื่อเพิ่มผล
ผลิตทางการเกษตร

12,000 12,000

เพื่อจายเป็นโครงการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้น

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นโครงการ
อบรมให้ความรู้แกเด็ก 
เยาวชน และ ประชาชน
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เบื้องต้น

10,000

เพื่อจายเป็นโครงการ
อบรมให้ความรู้ในการ
สงเสริมอนุรักษ์พันธ์
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 5,000

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุกีฬา

วัสดุคอมพิวเตอร์ 110,000 30,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 80,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,000 13,000 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 5,000 985,000 15,000 30,000

วัสดุจราจร 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

เพื่อจายเป็นโครงการ
อบรมให้ความรู้แกเด็ก 
เยาวชน และ ประชาชน
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เบื้องต้น

10,000

เพื่อจายเป็นโครงการ
อบรมให้ความรู้ในการ
สงเสริมอนุรักษ์พันธ์
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

10,000 10,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

200,000 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 30,000 150,000 185,000

วัสดุการเกษตร 10,000 15,000

วัสดุกีฬา 40,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 200,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 90,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 17,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,050,000

วัสดุจราจร 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80,000 60,000 10,000 40,000 40,000 250,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,000 5,000 5,000 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000 50,000 20,000 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

5,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 100,000 40,000 15,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

คาบริการโทรศัพท์ 30,000 2,400

คาบริการไปรษณีย์ 22,000 20,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

75,000 8,400

คาไฟฟ้า 720,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสารสํานักงาน
บานเลื่อนกระจก 
จํานวน 4 ตู้

18,000

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 
ตัว

2,500 2,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 85,000 5,000 570,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 120,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 60,000 3,000 213,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

350,000 365,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 175,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

คาบริการโทรศัพท์ 32,400

คาบริการไปรษณีย์ 42,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

83,400

คาไฟฟ้า 390,000 1,120,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสารสํานักงาน
บานเลื่อนกระจก 
จํานวน 4 ตู้

18,000

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 
ตัว

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เก้าอี้ทํางาน จํานวน 4 
ตัว

10,000

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เก้าอี้ทํางานระดับ
ชํานาญการ จํานวน 1 
ตัว

2,500

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เก้าอี้ทํางานสําหรับ
ตําแหนงนักบริหารงาน
ท้องถิ่น จํานวน 1 ตัว

7,500

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
เครื่องรับสงวิทยุ ชนิด
ติดรถยนต์ 25 วัตต์ 
จํานวน 1 เครื่อง

24,000

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
เครื่องรับสงวิทยุ ชนิด
ประจําที่ 10 วัตต์ 
จํานวน 1 เครื่อง

28,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เก้าอี้ทํางาน จํานวน 4 
ตัว

10,000

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เก้าอี้ทํางานระดับ
ชํานาญการ จํานวน 1 
ตัว

2,500

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เก้าอี้ทํางานสําหรับ
ตําแหนงนักบริหารงาน
ท้องถิ่น จํานวน 1 ตัว

7,500

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
เครื่องรับสงวิทยุ ชนิด
ติดรถยนต์ 25 วัตต์ 
จํานวน 1 เครื่อง

24,000

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
เครื่องรับสงวิทยุ ชนิด
ประจําที่ 10 วัตต์ 
จํานวน 1 เครื่อง

28,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
เครื่องรับสงวิทยุ ชนิด
มือถือ 5 วัตต์ จํานวน 3 
เครื่อง

36,000

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2*(จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1*(จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

22,000

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เครื่องทําลายเอกสาร 
แบบตัดตรง ครั้งละ 20 
แผน จํานวน 1 เครื่อง

29,900

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  11:52:53 หน้า : 33/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
เครื่องรับสงวิทยุ ชนิด
มือถือ 5 วัตต์ จํานวน 3 
เครื่อง

36,000

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2*(จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

30,000 30,000

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1*(จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

22,000

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เครื่องทําลายเอกสาร 
แบบตัดตรง ครั้งละ 20 
แผน จํานวน 1 เครื่อง

29,900

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง

4,300

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
โต๊ะทํางาน จํานวน 1 
ตัว

8,500

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
โต๊ะทํางานระดับชํานาญ
การ จํานวน 1 ตัว

8,500

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 
จํานวน 1 ชุด

25,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างโครง
หลังคาเอนกประสงค์
บริเวณศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง

4,300

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
โต๊ะทํางาน จํานวน 1 
ตัว

8,500

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
โต๊ะทํางานระดับชํานาญ
การ จํานวน 1 ตัว

8,500

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 
จํานวน 1 ชุด

25,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างโครง
หลังคาเอนกประสงค์
บริเวณศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ

1,325,000 1,325,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 4 ตอจากบ้านร้อยตรี
สนอง สุดซอยและซอย
เข้าบ้านผู้ใหญเต็ก

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิดตระ
แกรงเหล็ก หมูที่ 12 
สายภายในหมูบ้าน

โครงการซอมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 5 บริเวณสายแยก 
ทล.3196-ที่จัดรูป

โครงการซอมสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมูที่ 1 
บริเวณถนนสายกมล 
ปันเอี่ยม

โครงการซอมสร้างถนน
แอสฟัลท์ติก หมูที่ 11 
สายบ้านป้าตอมถึงศาลา
แดง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 4 ตอจากบ้านร้อยตรี
สนอง สุดซอยและซอย
เข้าบ้านผู้ใหญเต็ก

147,000 147,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิดตระ
แกรงเหล็ก หมูที่ 12 
สายภายในหมูบ้าน

437,000 437,000

โครงการซอมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 5 บริเวณสายแยก 
ทล.3196-ที่จัดรูป

273,000 273,000

โครงการซอมสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมูที่ 1 
บริเวณถนนสายกมล 
ปันเอี่ยม

862,000 862,000

โครงการซอมสร้างถนน
แอสฟัลท์ติก หมูที่ 11 
สายบ้านป้าตอมถึงศาลา
แดง

317,000 317,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการติดตั้งไฟ้ฟ้า
สาธารณะระบบโซลา
เซลล์ หมูที่ 13 สายบ้าน
นายสุวรรณ ลิ้มไพบูลย์

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะระบบโซลา
เซลล์ หมูที่ 5 บริเวณ
คลองชลประทาน 21 
ขวา ฝั่งซ้าย

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะระบบโซลา
เซลล์ หมูที่ 7 บริเวณ
ทางเข้าวัดธรรมมิกาวาส 
ฝั่งถนนลพบุรี-บ้าน
แพรก

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะระบบโซลา
เซลล์ หมูที่ 8 ตอจาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลโพธิ์เก้าต้น

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะระบบโซลา
เซลล์ หมูที่ 9 บริเวณ
ถนนสายหนองหม้อแกง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการติดตั้งไฟ้ฟ้า
สาธารณะระบบโซลา
เซลล์ หมูที่ 13 สายบ้าน
นายสุวรรณ ลิ้มไพบูลย์

468,000 468,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะระบบโซลา
เซลล์ หมูที่ 5 บริเวณ
คลองชลประทาน 21 
ขวา ฝั่งซ้าย

468,000 468,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะระบบโซลา
เซลล์ หมูที่ 7 บริเวณ
ทางเข้าวัดธรรมมิกาวาส 
ฝั่งถนนลพบุรี-บ้าน
แพรก

468,000 468,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะระบบโซลา
เซลล์ หมูที่ 8 ตอจาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลโพธิ์เก้าต้น

468,000 468,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะระบบโซลา
เซลล์ หมูที่ 9 บริเวณ
ถนนสายหนองหม้อแกง

468,000 468,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมศาลาที่พักของ
ประชาชน (ศาลาที่พัก
โดยสารประจําทาง) หมู
ที่ 10

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1 ซอยรวมใจถึง
บ้านอาจารย์ณรงค์

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 บริเวณริมถนน
สายในหมูบ้าน

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 7 บริเวณคลอง
ศาลาลอย

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 8 จากบ้านผู้ชวย
โชคถึงบ้านลุงเที่ยง

โครงการวางทอระบาย
น้ําหมูที่ 4 บริเวณริม
ถนนสายกลางหมูบ้าน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมศาลาที่พักของ
ประชาชน (ศาลาที่พัก
โดยสารประจําทาง) หมู
ที่ 10

53,000 53,000

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1 ซอยรวมใจถึง
บ้านอาจารย์ณรงค์

123,000 123,000

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 บริเวณริมถนน
สายในหมูบ้าน

971,000 971,000

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 7 บริเวณคลอง
ศาลาลอย

538,000 538,000

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 8 จากบ้านผู้ชวย
โชคถึงบ้านลุงเที่ยง

498,000 498,000

โครงการวางทอระบาย
น้ําหมูที่ 4 บริเวณริม
ถนนสายกลางหมูบ้าน

1,089,000 1,089,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการเสริมผิวจราจร
ลูกรัง หมูที่ 5 สาย 1 
ซอยบ้านอาจารย์วรชัย 
ตอจากถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถึงทางรถไฟ

โครงการเสริมผิวจราจร
ลูกรัง หมูที่ 6 สายบ้าน
นายสมัย ชิตดี

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก หมูที่ 9 
สายแยก ลบ 4021

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,818,600

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

20,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนจังหวัด
ลพบุรีในโครงการจัด
งานแผนดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  11:52:53 หน้า : 43/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการเสริมผิวจราจร
ลูกรัง หมูที่ 5 สาย 1 
ซอยบ้านอาจารย์วรชัย 
ตอจากถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถึงทางรถไฟ

452,000 452,000

โครงการเสริมผิวจราจร
ลูกรัง หมูที่ 6 สายบ้าน
นายสมัย ชิตดี

164,000 164,000

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก หมูที่ 9 
สายแยก ลบ 4021

368,000 368,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,818,600

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

20,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนจังหวัด
ลพบุรีในโครงการจัด
งานแผนดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช

28,000 28,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เป็นเงินอุดหนุนสําหรับ
คณะกรรมการหมูบ้าน
เพื่อเป็นคาใช้จาย
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

260,000

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน
เทศบาลเมืองลพบุรีตาม
โครงการบริหารจัดการ
บอขยะในบริเวณพื้นที่
บอขยะที่อยูในความรับ
ผิดชอบของเทศบาล
เมืองลพบุรี

250,000

รวม 19,987,270 12,542,420 2,454,915 6,265,750 2,221,270 1,019,045 2,021,415 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เป็นเงินอุดหนุนสําหรับ
คณะกรรมการหมูบ้าน
เพื่อเป็นคาใช้จาย
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

260,000

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน
เทศบาลเมืองลพบุรีตาม
โครงการบริหารจัดการ
บอขยะในบริเวณพื้นที่
บอขยะที่อยูในความรับ
ผิดชอบของเทศบาล
เมืองลพบุรี

250,000

รวม 553,000 12,762,190 67,000 2,005,725 62,000,000
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