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งบประมาณรายจ่าย 
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ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา 

อ าเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 



องคการบริหารสวนตําบลชองสาริกา
เขต/อําเภอ พัฒนานิคม    จังหวัดลพบุรี
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255 หมูที่1 ต.ชองสาริกา อ.พัฒนานิคมจ.ลพบุรี  ซอย-  ถนนสระบุรี-หลมสัก  แขวง/ตําบล ชองสาริกา
  เขต/อําเภอ พัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี  15220

พื้นที่ 81.16 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 9,531 คน
ชาย 4,600 คน

หญิง 4,931 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลช่องสาริกา
อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลชองสาริกา
อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 12,508,258.89 21,930,000.00 22,825,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

2,997,027.50 1,941,800.00 2,463,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 969,832.22 700,000.00 750,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

2,467,497.00 1,605,000.00 2,006,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 170,339.65 65,000.00 75,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 19,112,955.26 26,241,800.00 28,119,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 26,152,105.29 28,600,000.00 24,520,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

26,152,105.29 28,600,000.00 24,520,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,923,559.00 22,000,000.00 22,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

22,923,559.00 22,000,000.00 22,000,000.00

รวม 68,188,619.55 76,841,800.00 74,639,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลชองสาริกา
อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 14,098,791.00 17,384,402.00 19,336,932.00

งบบุคลากร 17,292,819.00 24,701,140.00 25,785,960.00

งบดําเนินงาน 11,905,242.69 23,064,858.00 22,977,108.00

งบลงทุน 1,416,662.86 8,200,900.00 3,068,500.00

งบเงินอุดหนุน 2,788,358.30 3,460,500.00 3,460,500.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 30,000.00 10,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 47,501,873.85 76,841,800.00 74,639,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลช่องสาริกา

อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลช่องสาริกา
อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,001,660

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,189,700

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 11,045,538

แผนงานสาธารณสุข 3,398,580

แผนงานสังคมสงเคราะห 3,065,590

แผนงานเคหะและชุมชน 4,816,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 350,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 523,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,237,000

แผนงานการเกษตร 175,000

แผนงานการพาณิชย 3,500,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 19,336,932

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 74,639,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลชองสาริกา
อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 19,336,932 19,336,932
    งบกลาง 19,336,932 19,336,932

รวม 19,336,932 19,336,932

หน้า : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 10,598,960 3,210,000 13,808,960
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,235,320 0 3,235,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,363,640 3,210,000 10,573,640

งบดําเนินงาน 4,150,000 1,680,000 5,830,000
    คาตอบแทน 480,000 500,000 980,000

    คาใช้สอย 2,065,000 810,000 2,875,000

    คาวัสดุ 670,000 290,000 960,000

    คาสาธารณูปโภค 935,000 80,000 1,015,000

งบลงทุน 244,700 88,000 332,700
    คาครุภัณฑ 144,700 88,000 232,700

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 100,000 0 100,000

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

งบรายจ่ายอื่น 10,000 0 10,000
    รายจายอื่น 10,000 0 10,000

รวม 15,023,660 4,978,000 20,001,660

หน้า : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 40,000 977,600 1,017,600
    คาใช้สอย 40,000 607,600 647,600

    คาตอบแทน 0 100,000 100,000

    คาวัสดุ 0 270,000 270,000

งบลงทุน 0 172,100 172,100
    คาครุภัณฑ 0 172,100 172,100

รวม 40,000 1,149,700 1,189,700

หน้า : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 3,204,800 0 0 3,204,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,204,800 0 0 3,204,800

งบดําเนินงาน 2,931,838 141,500 1,412,800 4,486,138
    คาตอบแทน 180,000 0 0 180,000

    คาใช้สอย 917,050 141,500 1,412,800 2,471,350

    คาวัสดุ 1,684,788 0 0 1,684,788

    คาสาธารณูปโภค 150,000 0 0 150,000

งบลงทุน 554,600 0 0 554,600
    คาครุภัณฑ 154,600 0 0 154,600

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 400,000 0 0 400,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 2,800,000 2,800,000
    เงินอุดหนุน 0 0 2,800,000 2,800,000

รวม 6,691,238 141,500 4,212,800 11,045,538

หน้า : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 1,850,380 1,850,380
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,850,380 1,850,380

งบดําเนินงาน 1,190,000 1,190,000
    คาตอบแทน 340,000 340,000

    คาใช้สอย 445,000 445,000

    คาวัสดุ 400,000 400,000

    คาสาธารณูปโภค 5,000 5,000

งบลงทุน 700 700
    คาครุภัณฑ 700 700

งบเงินอุดหนุน 357,500 357,500
    เงินอุดหนุน 357,500 357,500

รวม 3,398,580 3,398,580

หน้า : 5/10



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 2,091,820 0 2,091,820
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,091,820 0 2,091,820

งบดําเนินงาน 564,000 332,370 896,370
    คาตอบแทน 385,000 0 385,000

    คาใช้สอย 120,000 332,370 452,370

    คาวัสดุ 57,000 0 57,000

    คาสาธารณูปโภค 2,000 0 2,000

งบลงทุน 77,400 0 77,400
    คาครุภัณฑ 77,400 0 77,400

รวม 2,733,220 332,370 3,065,590

หน้า : 6/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 2,526,000 0 2,526,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,526,000 0 2,526,000

งบดําเนินงาน 1,920,000 0 1,920,000
    คาตอบแทน 10,000 0 10,000

    คาใช้สอย 1,070,000 0 1,070,000

    คาวัสดุ 840,000 0 840,000

งบลงทุน 0 370,000 370,000
    คาครุภัณฑ 0 120,000 120,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 250,000 250,000

รวม 4,446,000 370,000 4,816,000

หน้า : 7/10



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 220,000 220,000
    คาใช้สอย 220,000 220,000

งบเงินอุดหนุน 130,000 130,000
    เงินอุดหนุน 130,000 130,000

รวม 350,000 350,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 120,000 50,000 280,000 450,000
    คาใช้สอย 120,000 50,000 280,000 450,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 73,000 73,000
    เงินอุดหนุน 0 0 73,000 73,000

รวม 120,000 50,000 353,000 523,000

หน้า : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,304,000 0 2,304,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,304,000 0 2,304,000

งบดําเนินงาน 3,292,000 0 3,292,000
    คาตอบแทน 332,000 0 332,000

    คาใช้สอย 1,050,000 0 1,050,000

    คาวัสดุ 1,910,000 0 1,910,000

งบลงทุน 800,000 761,000 1,561,000
    คาครุภัณฑ 600,000 0 600,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 200,000 761,000 961,000

งบเงินอุดหนุน 80,000 0 80,000
    เงินอุดหนุน 80,000 0 80,000

รวม 6,476,000 761,000 7,237,000

หน้า : 9/10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 175,000 175,000
    คาใช้สอย 175,000 175,000

รวม 175,000 175,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 3,500,000 3,500,000
    คาสาธารณูปโภค 3,500,000 3,500,000

รวม 3,500,000 3,500,000

หน้า : 10/10



ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา
อ าเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี

               โดยที่เปน็การสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565  อาศัยอ านาจตามความใน

พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบบัที่ 7) พ.ศ.2562  มาตรา

 87 จึงตราข้อบญัญัติขึ้นไว้โดยความเหน็ชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา และโดยอนมุัติของ

นายอ าเภอพัฒนานคิม

ข้อ 1 ข้อบญัญัติ นีเ้รียกว่า ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบญัญัติ นีใ้หใ้ช้บงัคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปน็ต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 เปน็จ านวนรวมทั้งส้ิน 74,639,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนนุทั่วไป

 เปน็จ านวนรวมทั้งส้ิน 74,639,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,001,660

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,189,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 11,045,538

แผนงานสาธารณสุข 3,398,580

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,065,590

แผนงานเคหะและชุมชน 4,816,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 350,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 523,000
ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,237,000

แผนงานการเกษตร 175,000

แผนงานการพาณิชย์ 3,500,000
ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 19,336,932
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 74,639,000



ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เปน็จ านวนรวมทั้งส้ิน 0 บาท ดังนี้
งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกาปฏิบติัการเบกิจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนมุัติให้

เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบกิจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกามีหนา้ที่รักษาการใหเ้ปน็ไปตามข้อบญัญัตินี้

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

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

(นายพศวัตร์  รักดี)

ต าแหนง่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา
อนมุัติ

ว่าที่ร้อยตรี
(ทรงพล  แปน้แก้ว)

ต าแหนง่ นายอ าเภอพัฒนานคิม



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลชองสาริกา
อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 15,763,896.66 119,661.30 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 146,301.00 22,302.00 30,000.00 -16.67 % 25,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 1,312,868.59 12,000,000.00 0.00 % 12,000,000.00
     ภาษีป้าย 652,443.00 638,505.00 800,000.00 -12.50 % 700,000.00
     อากรการฆาสัตว 9,939,760.00 10,414,922.00 9,000,000.00 11.11 % 10,000,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 26,502,400.66 12,508,258.89 21,930,000.00 22,825,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 5,820.00 6,402.00 5,000.00 20.00 % 6,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,469,784.00 1,888,396.00 1,300,000.00 23.08 % 1,600,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 35,000.00 10,000.00 30,000.00 -66.67 % 10,000.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

40.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 528,366.00 634,342.00 300,000.00 66.67 % 500,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,930.00 2,580.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 10,200.00 3,200.00 1,000.00 300.00 % 4,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 2,000.00 0.00 4,000.00 -50.00 % 2,000.00
     คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ 0.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 27,400.00 26,400.00 20,000.00 30.00 % 26,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 127,133.00 115,490.50 62,300.00 60.51 % 100,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 25,000.00 1,500.00 233.33 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 25,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

205,700.00 252,900.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 2,000.00 2,000.00 4,000.00 -50.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 10,769.00 4,817.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 0.00 10,000.00 -80.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,431,142.00 2,997,027.50 1,941,800.00 2,463,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 792,956.56 969,832.22 700,000.00 7.14 % 750,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 792,956.56 969,832.22 700,000.00 750,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     เงินสนับสนุนจากกิจการประปา 5,520.00 6,960.00 5,000.00 20.00 % 6,000.00
     รายไดหรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือ
กิจการพาณิชย

7,944.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     รายไดจากประปา 1,767,534.00 2,460,537.00 1,600,000.00 25.00 % 2,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 1,780,998.00 2,467,497.00 1,605,000.00 2,006,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 112,000.00 83,000.00 40,000.00 25.00 % 50,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 21,600.00 87,339.65 25,000.00 0.00 % 25,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 133,600.00 170,339.65 65,000.00 75,000.00

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 1,483,097.99 673,913.02 1,200,000.00 -50.00 % 600,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,887,236.80 9,012,838.95 8,500,000.00 0.00 % 8,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,752,763.28 3,808,743.53 3,600,000.00 0.00 % 3,600,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 130,855.70 127,177.80 120,000.00 0.00 % 120,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 7,625,100.97 6,777,664.40 7,000,000.00 -14.29 % 6,000,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 24,280.00 35,614.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาภาคหลวงแร 133,334.01 221,910.22 120,000.00 25.00 % 150,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 66,693.97 42,659.37 60,000.00 -16.67 % 50,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

8,966,116.00 5,451,584.00 8,000,000.00 -31.25 % 5,500,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 31,069,478.72 26,152,105.29 28,600,000.00 24,520,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 23,034,206.00 22,923,559.00 22,000,000.00 0.00 % 22,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 23,034,206.00 22,923,559.00 22,000,000.00 22,000,000.00
รวมทุกหมวด 85,744,781.94 68,188,619.55 76,841,800.00 74,639,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลชองสาริกา

อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 74,639,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 22,825,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 100,000 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 25,000 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 12,000,000 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 700,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา 
โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง

อากรการฆาสัตว จํานวน 10,000,000 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 2,463,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 6,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา
โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 1,600,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา
โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 10,000 บาท

- ประมาณการไว้เทากับรายรับจริงปที่ผานมา
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา
โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 2,000 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 4,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา
โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

- ประมาณการใกล้เคียงปที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 26,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา
โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา
โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 200,000 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 2,000 บาท

- ประมาณการเทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท

- ประมาณการไว้เทากับรายรับจริงที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงรายรับจริงปที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปที่ผานมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 750,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 750,000 บาท

- ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา 
โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 2,006,000 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการประปา จํานวน 6,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา
โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง

รายได้จากประปา จํานวน 2,000,000 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 75,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 50,000 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 25,000 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 24,520,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 600,000 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,500,000 บาท

- ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา 
โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,600,000 บาท

- ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา 
โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 120,000 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,000,000 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 150,000 บาท

- ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา 
โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 5,500,000 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 22,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 22,000,000 บาท

- ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา 
โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 223,615 286,299 350,000 0 % 350,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,580 9,806 20,000 0 % 20,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 40,000 -100 % 0

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,182,400 10,621,800 12,516,000 11.22 % 13,920,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,022,400 2,093,600 3,240,000 0 % 3,240,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000 24,000 48,000 0 % 48,000

เงินสํารองจาย 58,090 403,546 421,984 19.95 % 506,152

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 1,052,780

รายจายตามข้อผูกพัน 150,000 145,000 200,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 0 100 % 40,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลชองสาริกา
อําเภอพัฒนานิคม    จังหวัดลพบุรี
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ

0 0 0 100 % 160,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

472,425 514,740 1,096,836 -100 % 0

รวมงบกลาง 13,148,510 14,098,791 17,932,820 19,336,932
รวมงบกลาง 13,148,510 14,098,791 17,932,820 19,336,932
รวมงบกลาง 13,148,510 14,098,791 17,932,820 19,336,932

รวมแผนงานงบกลาง 13,148,510 14,098,791 17,932,820 19,336,932
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

404,370 473,655 556,320 -4.36 % 532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 35,150 40,819 48,000 -5 % 45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 35,150 40,819 48,000 -5 % 45,600

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

90,720 90,720 95,040 -4.55 % 90,720
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,252,818 2,181,120 2,640,840 -4.53 % 2,521,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,818,208 2,827,133 3,388,200 3,235,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,809,658 2,511,840 4,600,000 1.21 % 4,655,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

20,540 12,050 50,000 -60 % 20,000

เงินประจําตําแหนง 126,774 81,500 288,000 0 % 288,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 904,440 1,384,220 2,030,640 8.34 % 2,200,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 94,860 131,560 200,000 0 % 200,000

เงินอื่น ๆ 164 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,956,436 4,121,170 7,168,640 7,363,640
รวมงบบุคลากร 6,774,644 6,948,303 10,556,840 10,598,960

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 100,000 100 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 -50 % 10,000

คาเชาบ้าน 106,700 68,500 250,000 0 % 250,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,400 4,200 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 115,100 72,700 395,000 480,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 769,457.61 469,380 566,582 -9.1 % 515,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 25,200 45,800 60,000 0 % 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

3.1 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 93,280 229,980 0 0 % 0

3.3 คาใช้จายในการพัฒนาบุคลากร 178,025 0 0 0 % 0

3.5 คาใช้จายในการจัดทําโครงการอบต. 
ยิ้มเคลื่อนที่

450 0 0 0 % 0

3.6 คาใช้จายในการประชาสัมพันธ์ 12,000 12,000 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดทําโครงการอบต. ยิ้ม
เคลื่อนที่

0 0 60,000 -66.67 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 300,000 -33.33 % 200,000

คาใช้จายในการประชาสัมพันธ์ 0 0 30,000 66.67 % 50,000
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คาใช้จายในการพัฒนาบุคลากร 0 0 200,000 0 % 200,000

คาใช้จายในการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดู
งาน

0 0 0 100 % 200,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 500,000 20 % 600,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

0 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 144,353.36 53,124.87 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 1,222,765.97 810,284.87 1,936,582 2,065,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 71,722 81,710 100,000 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 11,030 40,000 -50 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 14,730 19,128 40,000 -25 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0 4,522 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 16,150 52,922 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 161,090 274,081 250,000 0 % 250,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 9,750 50,000 -80 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 65,710 16,340 70,000 0 % 70,000
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วัสดุอื่น 0 880 130,000 -76.92 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 329,402 470,363 840,000 670,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 801,558.76 462,707.47 900,000 -22.22 % 700,000

คาบริการโทรศัพท์ 104,043.37 121,437.57 200,000 0 % 200,000

คาบริการไปรษณีย์ 1,565 658 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 15,000 50,000 -80 % 10,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 907,167.13 599,803.04 1,155,000 935,000
รวมงบดําเนินงาน 2,574,435.1 1,953,150.91 4,326,582 4,150,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. คาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีที
ยู

0 0 36,400 -100 % 0

1.คาโต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ 0 13,000 0 0 % 0

2. คาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีที
ยู

0 0 42,000 -100 % 0

2.คาตู้เก็บเอกสาร(กระจกบานเลื่อน) 0 12,400 0 0 % 0
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3. คาอุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

0 0 1,000 -100 % 0

3.คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานล้อเลื่อนพนักพิง
สูง

0 3,400 0 0 % 0

4. คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานล้อเลื่อนพนักพิง
เตี้ย

0 1,950 0 0 % 0

คาอุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

0 0 0 100 % 700

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

2.คาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมค์
ลอยคู

0 25,970 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 21,900 0 0 0 % 0

1.คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

0 0 30,000 -100 % 0

2. คาจัดซื้อเครื่องพืมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,250 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0 0 0 100 % 44,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 57,026 59,800 100,000 0 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 83,176 116,520 209,400 144,700
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง

0 0 200,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 200,000 100,000
รวมงบลงทุน 83,176 116,520 409,400 244,700

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1. อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

0 16,298.6 0 0 % 0

1.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

20,000 0 0 0 % 0
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 20,000 16,298.6 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 16,298.6 20,000 20,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

รายจายอื่น 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 30,000 10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 30,000 10,000

รวมงานบริหารทั่วไป 9,452,255.1 9,034,272.51 15,342,822 15,023,660
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,084,986.35 1,379,700 1,750,000 8 % 1,890,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

เงินประจําตําแหนง 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 613,180 759,300 1,100,000 0 % 1,100,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 71,925 94,000 150,000 0 % 150,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,830,091.35 2,293,000 3,070,000 3,210,000
รวมงบบุคลากร 1,830,091.35 2,293,000 3,070,000 3,210,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 250,000 40 % 350,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 0 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 3,000 36,000 50,000 0 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 80,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 22,450 39,900 70,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 25,450 75,900 380,000 500,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 236,000 185,240 300,000 100 % 600,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใช้จายเป็นคาลงทะเบียนและอบรม
สัมมนา

0 38,140 80,000 -100 % 0

2. คาใช้จายตามโครงการจัดทําหรือปรับ
ปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียน  
ทรัพย์สินองค์การบริหารสวนตําบลชองสา
ริกา

0 0 400,000 -100 % 0

คาใช้จายเป็นคาลงทะเบียนและอบรม
สัมมนา

0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 16,723.26 18,495.22 80,000 25 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 252,723.26 241,875.22 870,000 810,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 70,204 65,940 80,000 25 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 22,000 7,050 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 67,898 41,488 80,000 0 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,485 30,810 60,000 -33.33 % 40,000

วัสดุอื่น 0 4,400 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 195,587 149,688 290,000 290,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 7,263 43,251 80,000 0 % 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 7,263 43,251 80,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 481,023.26 510,714.22 1,620,000 1,680,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. คาโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมเก้าอี้ 6,500 0 15,800 -100 % 0

1.จัดซื้อเก้าอี้แถวเพื่อบริการประชาชน 0 9,500 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
จํานวน 3 ตัว

0 0 0 100 % 9,500

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด 0 0 0 100 % 6,500

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

1.คาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 0 40,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 3,740 3,300 0 0 % 0

2.คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 56,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
0 0 22,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  15:07 หน้า : 12/54



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

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 22,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 2,040 5,489.1 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 12,280 114,289.1 87,800 88,000
รวมงบลงทุน 12,280 114,289.1 87,800 88,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,323,394.61 2,918,003.32 4,777,800 4,978,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,775,649.71 11,952,275.83 20,120,622 20,001,660

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.1 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม พ.ศ
.2562

15,550 0 0 0 % 0
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1.1 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม พ.ศ
.2563

0 10,970 0 0 % 0

1.2 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต์ 
พ.ศ.2562 

16,322 0 0 0 % 0

1.3 คาใช้จายในการปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัย

40,400 0 0 0 % 0

1.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม พ.ศ.2564

0 0 20,000 -100 % 0

1.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม พ.ศ.2565

0 0 0 100 % 20,000

2.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ
.2564

0 0 17,000 -100 % 0

2.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ
.2565

0 0 0 100 % 20,000
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3. คาใช้จายในการปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัย

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 72,272 10,970 47,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 72,272 10,970 47,000 40,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 72,272 10,970 47,000 40,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 29,400 190,000 -47.37 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 0 29,400 190,000 100,000
ค่าใช้สอย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบล
ชองสาริกา อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0 0 167,600 -100 % 0

1. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบล
ชองสาริกา อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 0 100 % 167,600

2. คาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกอบรม 
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 100,000

2. คาใช้จายในโครงการชวยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยหรือความเดือดร้อนของประขา
ชน

0 0 250,000 -100 % 0

3. คาใช้จายในโครงการชวยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยหรือความเดือดร้อนของ
ประชาชน

0 0 0 100 % 300,000

3. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 0 0 20,000 -100 % 0

4. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 0 0 0 100 % 20,000

4. โครงการสนับสนุนกิจกรรม อปพร. 0 0 15,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  15:07 หน้า : 16/54



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

5. โครงการสนับสนุนกิจกรรม อปพร. 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลชอง
สาริกา อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
ประจําปี 2563

0 81,952 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 81,952 452,600 607,600
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 44,587.5 30,688.5 70,000 142.86 % 170,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 44,587.5 30,688.5 70,000 270,000
รวมงบดําเนินงาน 44,587.5 142,040.5 712,600 977,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

1. จัดซื้อครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 30,000 -100 % 0

2. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 20,100 -100 % 0
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จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 0 100 % 20,100

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 0 0 52,000 0 % 52,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 9,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

1. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 0 16,585 100,000 -100 % 0

1. คาจัดซื้อชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร 66,875 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

คาจัดซื้อครุภัณฑ์กรวยจราจร 0 0 20,000 -100 % 0

คาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ 0 0 200,000 -50 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 66,875 16,585 431,600 172,100
รวมงบลงทุน 66,875 16,585 431,600 172,100

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 111,462.5 158,625.5 1,144,200 1,149,700
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 183,734.5 169,595.5 1,191,200 1,189,700
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,325,100 1,436,100 1,500,000 20.85 % 1,812,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 20,000 0 % 20,000

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 60,000 0 % 60,000

เงินวิทยฐานะ 80,500 84,000 180,000 0 % 180,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 629,558 563,450 1,020,000 0 % 1,020,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 68,571 55,970 112,000 0 % 112,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,121,729 2,157,520 2,892,000 3,204,800
รวมงบบุคลากร 2,121,729 2,157,520 2,892,000 3,204,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 3,100 130,000 0 % 130,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 30,000 0 % 30,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 2,020 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 4,800 5,120 200,000 180,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 216,900 291,649 305,000 0 % 305,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 80,000 -37.5 % 50,000

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 
20,000 บาท

3,728 0 0 0 % 0

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 70,554 0 0 % 0

2. คาใช้จายเนื่องในวันสําคัญหรือในโอกาส
ที่จําเป็น

0 0 20,000 0 % 20,000

2. คาใช้จายเนื่องในวันสําคัญหรือโอกาสที่
จําเป็น ตั้งไว้ 20,000 บาท

2,500 2,000 0 0 % 0
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3. โครงการสนุบสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

304,500 303,370 0 0 % 0

3.คาใช้จายในการพัฒนาบุคลากร ใน
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทางการศึกษา

0 0 50,000 0 % 50,000

4. โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 311,300 22.73 % 382,050

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 9,600 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 527,628 677,173 876,300 917,050
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 487 7,450 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 1,544,788

คาอาหารเสริม (นม) 1,212,584 1,141,477.42 1,472,988 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 9,950 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,601 660 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุอื่น 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 1,215,672 1,159,537.42 1,632,988 1,684,788
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 66,206.74 61,434.06 100,000 0 % 100,000
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 66,206.74 61,434.06 150,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 1,814,306.74 1,903,264.48 2,859,288 2,931,838

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.คาจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ 0 0 17,800 0 % 17,800

2. คาตู้เก็บเอกสาร (กระจกบานเลื่อน) 0 0 13,000 0 % 13,000

3. คาตู้เก็บเอกสารแบบสองบาน 0 0 13,000 0 % 13,000

4. คาจัดซื้อถังเก็บน้ําแบบไฟเบอร์กลา
สพร้อมขาตั้งและอุปกรณ์ติดตั้ง

0 0 50,000 -100 % 0

5. คาจัดซื้อตู้ลําโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ 0 0 10,000 -100 % 0

คาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000  บีทียู 
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติด
ตั้ง  จํานวน 1 เครื่อง สําหรับติดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสะอาด  จัดซื้อตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ตั้งจายจากเงินราย
ได้

0 32,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.คาจัดซื้อตู้ลําโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.คาจัดซื้อถังเก็บน้ําแบบไฟเบอร์กลา
สพร้อมขาตั้งและอุปกรณ์ติดตั้ง

0 0 0 100 % 50,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.คาเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 44,000 0 % 44,000

2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 4,300 0 % 4,300

3.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 2,500 0 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 32,000 154,600 154,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง ซอมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ห้องประกอบตาง ๆ

0 32,500 400,000 0 % 400,000

โครงการปรับปรุงตอเติมห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสะอาด หมูที่4

0 135,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 167,500 400,000 400,000
รวมงบลงทุน 0 199,500 554,600 554,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,936,035.74 4,260,284.48 6,305,888 6,691,238
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 141,500 0 % 141,500

1.1โครงการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

7,000 31,865 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 7,000 31,865 141,500 141,500
รวมงบดําเนินงาน 7,000 31,865 141,500 141,500

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,000 31,865 141,500 141,500
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวนตําบล
ชองสาริกา

5,312 0 25,300 0 % 25,300

2. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 119,500 135,060 100,000 0 % 100,000

3. โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ 0 0 50,000 0 % 50,000

4.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา

0 0 50,000 0 % 50,000

5. โครงการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 34,350 0 0 0 % 0

5.โครงการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 0 0 60,000 0 % 60,000

6. โครงการอาหารเช้าเลาเรื่องของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวนตําบล
ชองสาริกา

161,126 86,947 0 0 % 0

6.โครงการอาหารเช้าเลาเรื่องของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวนตําบล
ชองสาริกา

0 0 367,500 0 % 367,500
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7. โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

460,360 264,020 588,000 29.25 % 760,000

8.โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 147,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 780,648 486,027 1,387,800 1,412,800
รวมงบดําเนินงาน 780,648 486,027 1,387,800 1,412,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการเงินอุดหนุนโรงเรียนสถานศึกษา
ตางสังกัด

2,468,000 2,486,720 2,800,000 -100 % 0

โครงการเงินอุดหนุนโรงเรียนสถานศึกษา
ตางสังกัด

0 0 0 100 % 2,800,000

รวมเงินอุดหนุน 2,468,000 2,486,720 2,800,000 2,800,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,468,000 2,486,720 2,800,000 2,800,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 3,248,648 2,972,747 4,187,800 4,212,800
รวมแผนงานการศึกษา 7,191,683.74 7,264,896.48 10,635,188 11,045,538
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,308,848 1,474,800 1,087,560 62.05 % 1,762,380

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 20,000 -50 % 10,000

เงินประจําตําแหนง 60,000 55,500 78,000 0 % 78,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,368,848 1,530,300 1,185,560 1,850,380
รวมงบบุคลากร 1,368,848 1,530,300 1,185,560 1,850,380

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 300,000 -33.33 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 -50 % 10,000

คาเชาบ้าน 141,950 86,000 162,000 -25.93 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,200 2,100 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 146,150 88,100 492,000 340,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 8,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาใช้จายโครงการรณรงค์และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

108,608 0 0 0 % 0

3.คาใช้จายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

176,104 146,473 0 0 % 0

5.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและ
คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา

0 35,500 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการตลาดสดนาซื้อ 0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายโครงการเผยแพรความรู้สุขศึกษา 0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

0 0 0 100 % 195,000

คาใช้จายโครงการรณรงค์และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคา
ใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา

0 0 80,000 -37.5 % 50,000

โครงการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 0 0 100,000 0 % 100,000
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โครงการตลาดสดนาซื้อ 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและระงับการเกิดโรค
ระบาดในชุมชน

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการเผยแพรความรู้สุขศึกษา 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 195,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 284,712 181,973 523,000 445,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,916 24,262 40,000 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 143,390 300,000 0 % 300,000

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,100 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 22,916 167,652 400,000 400,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 453,778 437,725 1,420,000 1,190,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.คาตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูเปิดสอง
บาน

10,400 0 0 0 % 0

คาจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

0 0 0 100 % 700

คาอุปกรณ์อานบัตรอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

0 0 700 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาตู้เย็น 0 0 9,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 10,400 0 9,700 700
รวมงบลงทุน 10,400 0 9,700 700

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์สาธารณ
สุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)

0 0 97,500 0 % 97,500
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2.เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

0 100,000 260,000 0 % 260,000

รวมเงินอุดหนุน 0 100,000 357,500 357,500
รวมงบเงินอุดหนุน 0 100,000 357,500 357,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,833,026 2,068,025 2,972,760 3,398,580
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,833,026 2,068,025 2,972,760 3,398,580

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 473,880 674,305 2,016,840 -12.88 % 1,757,020

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

12,300 2,705 12,000 0 % 12,000

เงินประจําตําแหนง 0 9,000 78,000 0 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 147,300 216,000 0 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 16,366 24,000 0 % 24,000
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เงินอื่น ๆ 4,800 4,800 4,800 0 % 4,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 610,980 854,476 2,351,640 2,091,820
รวมงบบุคลากร 610,980 854,476 2,351,640 2,091,820

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 50,000 300 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -50 % 5,000

คาเชาบ้าน 68,150 51,000 304,800 -50.79 % 150,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,200 6,200 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 76,350 57,200 394,800 385,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 95,500 48,000 100,000 -50 % 50,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

2.1 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 27,648 15,996 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 80,000 -37.5 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 1,650 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 123,148 65,646 200,000 120,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,195 10,704 40,000 0 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,560 3,380 12,000 0 % 12,000

รวมค่าวัสดุ 29,755 14,084 57,000 57,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 2,000 2,000
รวมงบดําเนินงาน 229,253 136,930 653,800 564,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.คาโต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ 9,500 0 12,600 -100 % 0
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2.คาจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ 

0 0 700 -100 % 0

2.คาตู้เก็บเอกสาร 6,200 0 0 0 % 0

3. คาตู้เก็บเอกสาร 0 0 8,000 -100 % 0

คาจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์

0 0 0 100 % 700

คาตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 100 % 12,600

คาโต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ 0 0 0 100 % 12,600

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

1.รถบรรทุก(ดีเซล) 0 0 854,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ 0 0 30,000 46.67 % 44,000

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสี 0 0 4,300 0 % 4,300

เครื่องสํารองไฟ 0 0 3,200 0 % 3,200

รวมค่าครุภัณฑ์ 15,700 0 934,800 77,400
รวมงบลงทุน 15,700 0 934,800 77,400

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 855,933 991,406 3,940,240 2,733,220
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.1 คาใช้จายในโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนาศักยาภาพผู้สูงอายุ

68,920 0 0 0 % 0

1.11 คาใช้จายในโครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

11,200 0 0 0 % 0

1.12 คาใช้จายในโครงการฝึกอาชีพเสริม
รายได้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ แกประชาชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

11,800 0 0 0 % 0

1.2 คาใช้จายในโครงการสงเสริมการพัฒนา
ผู้สูงอายุ

76,670 0 0 0 % 0

1.3โครงการเตรียมความพร้อมกอนเข้าสูวัย
ผู้สูงอายุในชุมชน

20,550 0 0 0 % 0

1.5 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
สตรี เด็ก และผู้ด้อยโอกาส แบบบูรณาการ

450 0 0 0 % 0

1.9 คาใช้จายในโครงการสงเสริมความ
เสมอภาค ระหวางหญิง ชายในครอบครัว

10,200 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแกประชาชน ผู้สูง
อายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

0 0 0 100 % 12,200
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คาใช้จายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ

0 0 0 100 % 100,000

โครงการเตรียมความพร้อมกอนเข้าสูวัยผู้สูง
อายุในชุมชน

0 0 22,350 0 % 22,350

โครงการถายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้แก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจแกประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

0 0 12,200 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้ม
แข็งของครอบครัว

0 0 11,200 0 % 11,200

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรี 
เด็ก และผู้ด้อยโอกาส แบบบูรณาการ

0 0 4,950 0 % 4,950

โครงการสงเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ 0 0 81,670 0 % 81,670

รวมค่าใช้สอย 199,790 0 332,370 332,370
รวมงบดําเนินงาน 199,790 0 332,370 332,370

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 199,790 0 332,370 332,370
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,055,723 991,406 4,272,610 3,065,590
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,350,240 1,647,435 2,266,260 1.67 % 2,304,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 138,600 164,825 216,000 2.78 % 222,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,488,840 1,812,260 2,482,260 2,526,000
รวมงบบุคลากร 1,488,840 1,812,260 2,482,260 2,526,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 20,000 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 861,600 647,450 602,000 49.5 % 900,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาใช้จายโครงการให้ความรู้ด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

37,248 0 37,500 -46.67 % 20,000

2.คาใช้จายโครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผน
ดิน

75,390 0 0 0 % 0
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2.คาใช้จายโครงการสงเสริม ปรับปรุง 
แก้ไขและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร
ธรรมชาติแหลงทองเที่ยว

0 0 100,000 -50 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 37,956.83 59,377.02 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,012,194.83 706,827.02 839,500 1,070,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 143,951 120,943 150,000 -6.67 % 140,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 96,140 5,600 150,000 0 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 411,984 322,251 500,000 0 % 500,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 44,016 80,834 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 696,091 529,628 850,000 840,000
รวมงบดําเนินงาน 1,708,285.83 1,236,455.02 1,709,500 1,920,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,197,125.83 3,048,715.02 4,191,760 4,446,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 148,873 50,200 120,000 0 % 120,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 148,873 50,200 120,000 120,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

1.สถานที่พักพิงสัตว์ไมมีเจ้าของ 73,000 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1.คากอสร้างรั้วเหล็กพร้อมประตูเหล็ก (หมู
ที่ 9 บริเวณบอขยะ)

0 24,000 0 0 % 0

1.คาปรับปรุงบอขยะ 131,000 0 250,000 -100 % 0

2.คาติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางระบบโซลาเซลล์ 0 260,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงบอขยะ 0 0 0 100 % 250,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 204,000 284,000 250,000 250,000
รวมงบลงทุน 352,873 334,200 370,000 370,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 352,873 334,200 370,000 370,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,549,998.83 3,382,915.02 4,561,760 4,816,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.1 คาใช้จายในการจัดทําโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

0 0 40,000 -25 % 30,000

1.2 คาใช้จายโครงการสงเสริมการมีสวน
รวมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นอยาง
บูรณาการ

6,500 0 0 0 % 0

1.2 คาใช้จายในโครงการสงเสริมการมีสวน
รวมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นอยาง
บูรณาการ

0 2,200 50,000 0 % 50,000

1.3 คาใช้จายโครงการให้ความรู้ในการ
น้อมนํา "ศาสตร์พระราชา" ขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

0 0 60,000 0 % 60,000

1.4 คาใช้จายการจัดกิจกรรมและโครงการ
ในการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ

6,000 0 0 0 % 0

1.4 คาใช้จายโครงการในการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

0 0 40,000 0 % 40,000
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1.5 คาใช้จายโครงการป้องกันการทุจริต
ตามนโยบายของรัฐบาล

0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 12,500 2,200 230,000 220,000
รวมงบดําเนินงาน 12,500 2,200 230,000 220,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 130,000 130,000 0 % 130,000

รวมเงินอุดหนุน 0 130,000 130,000 130,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 130,000 130,000 130,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 12,500 132,200 360,000 350,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 12,500 132,200 360,000 350,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

0 0 80,000 0 % 80,000

1.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า
อยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู
ร

103,894 0 0 0 % 0

2.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

4,900 0 0 0 % 0

2.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี

0 0 20,000 0 % 20,000

3.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว และการจัดพิธี
รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวและสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธ
ศักราช 2562

0 59,244 0 0 % 0

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินี

19,487 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 128,281 59,244 120,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 128,281 59,244 120,000 120,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

128,281 59,244 120,000 120,000
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการจัดการแขงขันกีฬาหนวยงาน
สัมพันธ์

159,200 26,040 0 0 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาชองสาริกา
สัมพันธ์

0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 159,200 26,040 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 159,200 26,040 50,000 50,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 159,200 26,040 50,000 50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ สาน
สัมพันธ์ วันครอบครัวและผู้สูงอายุ

38,500 0 120,000 0 % 120,000
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2.โครงการประเพณีแหเทียนพรรษา 15,000 0 40,000 0 % 40,000

3.โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 70,180 105,144 120,000 0 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 123,680 105,144 280,000 280,000
รวมงบดําเนินงาน 123,680 105,144 280,000 280,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

3.โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนี
นาถ ในรัชกาลที่ 9

6,535.56 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการแหเทียนพรรษา อําเภอพัฒนา
นิคม ประจําปีงบประมาณ 2564

0 0 5,000 -100 % 0

1.โครงการแหเทียนพรรษาอําเภอพัฒนา
นิคม  ประจําปีงบประมาณ 2565

0 0 0 100 % 5,000

2. โครงการจัดงานแผนดินสมเด็จพระ
นารายณ์ ประจําปีงบประมาณ 2564

0 0 30,000 -100 % 0

2.โครงการจัดงานแผนดินสมเด็จพระ
นารายณ์

0 28,000 0 0 % 0
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2.โครงการจัดงานแผนดินสมเด็จพระ
นารายณ์ ประจําปี 2562

28,000 0 0 0 % 0

2.โครงการจัดงานแผนดินสมเด็จพระ
นารายณ์ ประจําปีงบประมาณ 2565

0 0 0 100 % 30,000

3. โครงการเฉลิมพระเกียรติ ประจําปีงบ
ประมาณ 2564

0 0 38,000 -100 % 0

3.โครงการเฉลิมพระเกียรติ ประจําปี 2563 0 27,339.7 0 0 % 0

3.โครงการเฉลิมพระเกียรติ ประจําปีงบ
ประมาณ 2565

0 0 0 100 % 38,000

รวมเงินอุดหนุน 34,535.56 55,339.7 73,000 73,000
รวมงบเงินอุดหนุน 34,535.56 55,339.7 73,000 73,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 158,215.56 160,483.7 353,000 353,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 445,696.56 245,767.7 523,000 523,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 595,500 636,120 938,000 1.28 % 950,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 12,000 0 % 12,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 456,960 935,190 1,074,120 11.72 % 1,200,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 41,880 83,650 96,720 3.39 % 100,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,136,340 1,696,960 2,162,840 2,304,000
รวมงบบุคลากร 1,136,340 1,696,960 2,162,840 2,304,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

7,288.4 62,971.8 200,000 0 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 -90 % 2,000

คาเชาบ้าน 82,000 108,000 156,000 -23.08 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 89,288.4 170,971.8 386,000 332,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 726,700 467,200 900,000 0 % 900,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 13,496 30,200 50,000 -100 % 0
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,082.57 74,895.99 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 770,278.57 572,295.99 1,050,000 1,050,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 11,156 16,108 45,000 11.11 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 206,020 194,582 350,000 -28.57 % 250,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 214,799 191,552 500,000 0 % 500,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 9,600 2,900 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 170,888 141,572 250,000 0 % 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,140 30,000 30,000 0 % 30,000

วัสดุอื่น 449,093 625,645 700,000 0 % 700,000

รวมค่าวัสดุ 1,074,696 1,202,359 2,015,000 1,910,000
รวมงบดําเนินงาน 1,934,262.97 1,945,626.79 3,451,000 3,292,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ตู้เก็บเอกสาร 12,400 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์การเกษตร 0 0 0 100 % 500,000

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เกษตร เชน  
เครื่องสูบน้ําแบบบาดาลทดแทนของเดิมที่
ชํารุด (คุณสมบัติของเครื่องสูบน้ํากําหนด
ตามความเหมาะสม)  และรายการอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

0 0 500,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

1.คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบบาดาล 495,000 431,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 10,793.5 30,373.88 150,000 -33.33 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 518,193.5 461,373.88 650,000 600,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 250,000 -20 % 200,000
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้ซึ่งสิ่งกอสร้าง

0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 350,000 200,000
รวมงบลงทุน 518,193.5 461,373.88 1,000,000 800,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.เงินอุดหนุนการไฟฟ้า 0 0 80,000 0 % 80,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 80,000 80,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 80,000 80,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 3,588,796.47 4,103,960.67 6,693,840 6,476,000
งานก่อสร้าง
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยอูรุงโรจน์ หมูที่ 12 ตําบล
ชองสาริกา

0 0 287,000 -100 % 0

2. โครงการซอมสร้างถนนผิวจราจรแบบ
เคพซีล ถนนซอย 13 สาย 2 - 3 หมูที่ 7 
ตําบลชองสาริกา

0 0 1,710,000 -100 % 0

3. โครงการซอมสร้างถนนผิวจราจรแบบ
เคพซีล ถนนซอย 16 สาย 2-3 หมูที่ 7 
ตําบลชองสาริกา

0 0 1,920,000 -100 % 0

4. โครงการซอมสร้างถนนผิวจราจรแบบ
เคพซีล ถนนซอย 10/1 สาย 1 - ตรี หมูที่ 4
 ตําบลชองสาริกา

0 0 486,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1 ซอยต้นไทร ตําบลชองสาริกา

0 0 0 100 % 402,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1 ทางเข้าบ้านชางเสริฐ เตโช ซอย 12 
สาย 2-3 ตําบลชองสาริกา

0 0 0 100 % 359,000

โครงการวางทอเมนสงน้ําประปา PVC 
ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความหนา 8.5 
ระยะทางยาว 2,500 เมตร บริเวณซอย 7 
-8 สาย 1 หมูที่ 2,3 ตําบลชองสาริกา

0 174,194.88 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 174,194.88 4,403,000 761,000
รวมงบลงทุน 0 174,194.88 4,403,000 761,000

รวมงานก่อสร้าง 0 174,194.88 4,403,000 761,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,588,796.47 4,278,155.55 11,096,840 7,237,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  15:07 หน้า : 52/54



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

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.1 คาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้ 
ธนาคารน้ําใต้ดินเพื่อการแก้ปัญหาน้ําทวม
และภัยแล้ง

0 0 100,000 -100 % 0

1.1 คาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้ และ
ศึกษาดูงานธนาคารน้ําใต้ดินเพื่อการแก้
ปัญหาน้ําทวมและภัยแล้ง

0 0 0 100 % 100,000

1.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

0 0 75,000 0 % 75,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 175,000 175,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 175,000 175,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 175,000 175,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 175,000 175,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 2,490,418.44 2,917,845.77 3,000,000 16.67 % 3,500,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,490,418.44 2,917,845.77 3,000,000 3,500,000
รวมงบดําเนินงาน 2,490,418.44 2,917,845.77 3,000,000 3,500,000

รวมงานกิจการประปา 2,490,418.44 2,917,845.77 3,000,000 3,500,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 2,490,418.44 2,917,845.77 3,000,000 3,500,000

รวมทุกแผนงาน 45,275,737.25 47,501,873.85 76,841,800 74,639,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลชองสาริกา

อําเภอพัฒนานิคม   จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 74,639,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 19,336,932 บาท
งบกลาง รวม 19,336,932 บาท

งบกลาง รวม 19,336,932 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ให้กับ
ลูกจ้างขององคการบริหารสวนตําบลชองสาริกา เพื่อให้ความคุ้ม
ครองแกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหายอัน
เนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้างตามกฎหมาย  ตั้งจายจาก
เงินรายได้
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- หนังสือสํานักงานประกันสังคม ดวนที่สุด ที่ รง 0625/ว.5344  
ลงวันที่  16 ตุลาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,920,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเพิ่มตามชวงอายุ ของผู้สูง
อายุในตําบลชองสาริกา  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(ฉบับทบทวน ปี 2562) หน้าที่  182  ลําดับที่  259

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,240,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการในตําบลชองสาริกา ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2553  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(ฉบับทบทวน ปี 2562) หน้าที่ 183  ลําดับที่  260  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการในตําบลชองสาริกา ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(ฉบับทบทวน ปี 2562)  หน้าที่ 183  ลําดับที่  261
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เงินสํารองจาย จํานวน 506,152 บาท

- เพื่อจายในกรณีมีความจําเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นสวนรวม  ตั้งจายจากเงินรายได้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/3215 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 1632 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 4182 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 305 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 588 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 1273 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0820.3/ว ลงวันที่ 1 เมษายน 2562
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 1,052,780 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญ ข้าราชการ
สวนท้องถิ่น  ตั้งจายจากเงินรายได้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 

 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักหุ้น
สวนการพัฒนา ประชาชน 1 สวน องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 1
 สวน และรัฐบาล 1 สวน ตั้งจายจากรายได้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว2502
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนองคการบริหารสวนตําบลชองสา
ริกาโดยตั้งตามหลักเกณฑสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ ตั้งจายจากเงินรายได้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่  229 ลําดับที่ 340 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 15,023,660 บาท

งบบุคลากร รวม 10,598,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,235,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายก องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการ สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายก องคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจาก
เงินรายได้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินราย
ได้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 2,521,320 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของประธานสภา รองประธาน
สภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภาขององคการบริหารสวน
ตําบลชองสาริกา ตั้งจายจากเงินรายได้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,363,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 4,655,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนแก
ข้าราชการของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลชองสาริกา ตั้ง
จายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิ ให้กับข้าราชการ ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 288,000 บาท

1. เงินประจําตําแหนง   ตั้งไว้  204,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินประตําแหนงของข้าราชการ สาย
งานบริหาร ได้แก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัด
องคการบริหารสวนตําบล หัวหน้าสํานักปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายนโยบายและ
แผน ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินราย
ได้
2. เงินคาตอบแทน รายเดือน   ตั้งไว้ 84,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนสําหรับข้าราชการผู้ได้รับเงิน
ประจําตําแหนง  ตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงซึ่งมีสิทธิได้รับคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับเงิน
ประจําตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างให้กับพนักงานจ้างของสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลชองสาริกา  ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างของ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 4,150,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 480,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนเป็นกรณีพิเศษสําหรับข้าราชการ
และพนักงานจ้าง (เงินรางวัลประจําปี ) 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกคณะกรรมการตางๆ  
และผู้ปฏิบัติราชการให้แกอบต. 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามที่ระเบียบกําหนด
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างแลการบริหารพัสดุภาครัฐ
- คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
- คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ตั้งจายจากเงินรายได้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการ สําหรับข้าราชการและพนักงานจ้าง ตั้งจายจาก
เงินรายได้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัตินอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับข้าราชการที่มีสิทธิเบิกคาเชา
บ้าน ตั้งจายจากเงินรายได้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและข้าราชการ ตามระเบียบ ตั้งจายจากเงินราย
ได้
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ค่าใช้สอย รวม 2,065,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 515,000 บาท

1. คาธรรมเนียมตางๆ  ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ คาบันทึกท้องถิ่น คาเบี้ยประกัน
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ
หรือคาเข้าปก เข้าเลมหนังสือ คาเชาทรัพยสินตางๆ  คาโฆษณา
และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ชดใช้คาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน คาจ้างเหมาบริการ
ตางๆ  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตั้งจายจากเงินรายได้

2. คาจ้างเหมาบริการ    ตั้งไว้ 400,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ และรายการอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง ตั้งจายจากเงินรายได้

3. คาเชาเครื่องถายเอกสาร   ตั้งไว้  60,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารในสํานักงาน อบต
. ประกอบด้วย สํานักงานปลัด กองคลัง กองชาง กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม ที่จะต้องใช้
ถายเอกสาร งาน รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจาย
จากเงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
(ฉบับทบทวน ปี 2562) หน้าที่ 254  ลําดับที่ 384

4.คากําจัดสิ่งปฏิกูล   ตั้งไว้ 5,000  บาท 
- เพื่อจายเป็นคากําจัดสิ่งปฏิกูลของสํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลชองสาริกา ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

1. คาเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
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ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น)
- คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตางๆ
- คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
- คาใช้จายในการประชุมราชการ ฯลฯ
- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองการประชุมราชการ
ภายในหนวยงานประจําเดือน
- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการ หรือคณะทํางานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่ง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองการประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อ
บูรณาการจัดทําแผนชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองการประชุมระหวางองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองการประชุมระหวางองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นกับสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองการประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งจายจากเงินราย
ได้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
   
2. คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ   ตั้งไว้ 40,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ตั้งจายจากเงินรายได้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดทําโครงการอบต. ยิ้มเคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการออกหนวยบริการเคลื่อนที่
ขององคการบริหารสวนตําบล 
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการออกหนวยบริการเคลื่อนที่
รวมกับอําเภอเคลื่อนที่
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการออกหนวยศูนยดํารงธรรมเคลื่อนที่ 
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการออกหนวยบริการเข้ารวมกับ
องคการบริหารสวนจังหวัดเคลื่อนที่
คาใช้จายประกอบด้วย คาจัดทําปายโครงการ 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาจัดสถานที่ 
คาเต็นท คาเชาโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณตบแตงสถานที่ 
และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15  มีนาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4335 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(ฉบับทบทวน ปี 2562)  หน้าที่  221 ลําดับที่  319

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
และสัมมนา คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก
และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการตางๆ 
ของข้าราชการและพนักงานจ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

วันที่พิมพ : 26/9/2564  11:08:27 หน้า : 12/84



คาใช้จายในการประชาสัมพันธ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการประชาสัมพันธ 
การสร้างรับรู้สูชุมชน การบริหารจัดการข้อมูลขาวสาร  
เผยแพรข้อมูลขาวสารผานชองทางตางๆเพื่อสร้างการรับรู้
สูประชาชนโดยตรง สื่อ สิ่งพิมพ เพื่อประชาสัมพันธ 
หนวยงานและหนังสือพิมพบริการประชาชน ตั้งจายจากเงินราย
ได้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4335 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
(ฉบับทบทวน ปี 2562) หน้าที่  294  ลําดับที่ 510

คาใช้จายในการพัฒนาบุคลากร จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดู
งาน ของคณะผู้บริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และ
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลชองสาริกา  โดยมีคาใช้
จาย ประกอบด้วย คาปายโครงการ  
คาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม  คาอาหารวางพร้อมเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณและอื่นๆ ฯลฯ  ตั้งจาย
จากเงินรายได้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยระเบียบกระทรวงการคลังวา
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
(ฉบับทบทวน ปี 2562)  หน้าที่  249 สําดับที่ 368
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คาใช้จายในการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบล ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง  คณะกรรมการหมู
บ้าน ผู้แทนชุมชนท้องถิ่น หัวหน้าสวน ราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี
คาใช้จาย ประกอบด้วย คาปายโครงการ คาอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม  คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คา
วัสดุอุปกรณและอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยระเบียบกระทรวงการคลังวา
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
(ฉบับทบทวน ปี 2562) หน้าที่  249  สําดับที่ 368
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คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ที่
กฎหมายกําหนด กรณีครบวาระ ยุบสภา  
กรณีแทนตําแหนงที่วาง  และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่ง
ให้มีการเลือกตั้งใหม คาใช้จายรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และคาใช้
จายในการประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสาร
แกประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมือง ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น   
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมคณะกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง(กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจํา
หนวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายก
องคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1705 
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
(ฉบับทบทวน ปี 2562) หน้าที่ 226  ลําดับที่ 330

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง คาจัดทําเอกสาร  ข้อมูล เผยแพร ประชาสัมพันธให้
ประชาชนได้รับทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คาใช้จายประกอบ
ด้วย คาจัดทําปายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาเอกสารประกอบการประชุม คาวิทยากรในการ
บรรยาย และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(ฉบับทบทวน ปี 2562)  หน้าที่ 250 ลําดับที่  372
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได้
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
(ฉบับทบทวน ปี 2562) หน้าที่  290  ลําดับที่ 491

ค่าวัสดุ รวม 670,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสิ่งของ  เครื่องใช้สํานัก
งาน กระดาษ สมุด ปากกา เครื่องเขียน แฟม หมึกเครื่องถาย
เอกสาร หมึกเครื่องพิมพตางๆ แบบพิมพตางๆ  ตรายาง  ธง พระ
บรมฉายาลักษณ  พานพุมเงิน พานพุมทอง  พวงมาลัย  พวง
มาลา กรวยดอกไม้ ฯลฯ เครื่องใช้วัสดุตางๆ ที่เกี่ยวกับ
การ ปฏิบัติงานตางๆ น้ําดื่มบริโภคสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ที่มาติดตอราชการและรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจาย
จากเงินรายได้
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
(ฉบับทบทวน ปี 2562)  หน้าที่ 255 ลําดับที่ 385

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ ที่เป็นวัสดุไฟฟา
และวิทยุ เชน หลอดไฟฟา สายไฟ ปลั๊กไฟ บัลลาสต 
น๊อต แบตเตอรี่วิทยุ  และวัสดุอุปกรณไฟฟาตางๆ 
ในงานที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจายจากเงินรายได้
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(ฉบับทบทวน ปี 2562) หน้าที่ 257 ลําดับที่  391
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ ที่เป็นวัสดุงานบ้าน งาน
ครัว เชน ผงซักฟอก ไม้ขนไก จาน แก้วน้ํา หม้อแขก ไม้ถู
พื้น น้ํายาถูพื้น ผ้าถูพื้น หม้ออลูมิเนียม น้ํายาล้างจาน น้ํายาล้าง
ห้องน้ํา ถังขยะ น้ํายาเช็ดกระจก ฯลฯ 
รายการอื่นๆ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ) 
(ฉบับทบทวน ปี 2562)  หน้าที่ 258 ลําดับที่  396

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอ
สร้าง เชน ค้อน จอบ เสียม เลื่อย ขวาน  โถส้วม อางล้าง
มือ ประตู โถปสสาวะ อุปกรณห้องน้ํา ลูกบิดประตู  และรายการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจายจากเงินรายได้ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสําหรับซอมแซมยานพาหนะและอื่นๆ เพื่อ
สามารถใช้งานได้ปกติ ตั้งจายจากเงินรายได้
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
(ฉบับทบทวน ปี 2562) หน้าที่  260 ลําดับที่ 402

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ สําหรับรถ
ยนต รถจักรยานยนต เครื่องตัดหญ้า เลื่อยยนต เครื่องจักร เครื่อง
ยนตตางๆ ที่เป็นทรัพยสินที่อยูในความดูแลของสํานัก
ปลัด องคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได้
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(ฉบับทบทวน ปี 2562)  หน้าที่ 261  ลําดับที่ 406
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อใช้เป็นคาใช้จายในการจัดซื้อชุดทดสอบสําเร็จรูปตรวจหา
สารเสพติดในปสสาวะ (เมทแอมเฟตามีน) น้ํายาตรวจสารเสพ
ติด ชุดตรวจสารเสพติดในปสสาวะ ใช้ตรวจหาสารเสพติด
ประเภท ยาบ้า ยาไอซ (เมทแอมเฟตามีน)  เพื่อหาสารเสพติด ใน
ปสสาวะของมนุษย  และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจายจากเงิน
รายได้
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(ฉบับทบทวน ปี 2562)  หน้าที่ 233  ลําดับที่ 348

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน กระถาง  ต้นไม้ 
พันธุพืช ปุย วัสดุเพาะชํา สารเคมีปองกัน อุปกรณในการ
ขยายพันธุพืช เชนใบมีด เชือก เมล็ดพันธุ บัวรดน้ํา 
ถุงมือทําสวน จอบ เสียม และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจาย
จากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรม
ของอบต. เชน กระดาษเขียนโปสเตอร กระดาษอารตมัน ไม้
อัด ผ้า แผนปาย ผ้าขาวเขียนปาย ปายผ้า สี พูกัน หมึกพิมพ
ตางๆ ฯลฯ และวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจายจากเงินราย
ได้
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
(ฉบับทบทวน ปี 2562)  หน้าที่ 262  ลําดับที่  411 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล, เทป
บันทึกข้อมูล, หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ,ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร,กระดาษตอเนื่อง,สายเคเบิล แผนดิสก ซีดี หมึกเครื่อง
ปริ๊น ไวเรทร โปรแกรมอื่นๆ เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ตั้งจายจาก
เงินรายได้
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
(ฉบับทบทวน ปี 2562)  หน้าที่ 264  ลําดับที่  416

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ไมเข้าลักษณะและ
ประเภท ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ตั้งจายจากเงินรายได้
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
(ฉบับทบทวน ปี 2562)  หน้าที่ 265  ลําดับที่  422

ค่าสาธารณูปโภค รวม 935,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับสถานที่ราชการ และรายการอื่นที่
เกี่ยวข้อง ตั้งจายจากเงินรายได้
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(ฉบับทบทวน ปี 2562) หน้าที่ 266 ลําดับที่ 427 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทและคาอินเตอรเน็ตตําบลในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได้
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(ฉบับทบทวน ปี 2562)  หน้าที่ 267 ลําดับที่ 429
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติดวงตราไปรษณีย ตั้งจาย
จากเงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
(ฉบับทบทวน ปี 2562) หน้าที่ 267 ลําดับที่ 430

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเตอรเน็ต  รวมถึงอินเตอรเน็ตการด และคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และ
ให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อ
ให้ได้ใช้บริการดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินราย
ได้  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
(ฉบับทบทวน ปี 2562)  หน้าที่ 294  ลําดับที่  511

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 244,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 144,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาอุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader) เพื่อใช้สําหรับการลง
ทะเบียน ยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย ยื่นคําร้องขอใช้
บริการ โดยยกเลิกสําเนาเอกสาร (สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน) โดยกําหนดให้เป็นไปตามราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท  0810.7/ว 4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 0879 
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
(ฉบับทบทวน ปี 2562)  หน้าที่ 296  ลําดับที่  1

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 44,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2
 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูงจํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่งหรือดีกวา ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหนวย
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ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน หนวย
ประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA  หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกระทรวง ICT ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
หน้าที่  289 ลําดับที่  497 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
(ฉบับทบทวน ปี 2562)  หน้าที่ 296  ลําดับที่  1

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมครุภัณฑตางๆ ซึ่งมีราคาคราว
หนึ่ง ตั้งแต 5,000 บาท ขึ้นไป ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง ตั้งจาย
จากเงินรายได้
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(ฉบับทบทวน ปี 2562) หน้าที่ 292 ลําดับที่ 503

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท. อําเภอพัฒนา
นิคม จังหวัดลพบุรี  
- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชน ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ระดับอําเภอ ให้กับเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลหรือ
หนวยงานที่รับผิดชอบ ตั้งจายจากเงินรายได้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  228 ลําดับ
ที่ 335

งบรายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างหนวยงานอื่นสํารวจความพึงพอใจในการให้
บริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงิน
รายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 294  ลําดับที่  509 
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,978,000 บาท
งบบุคลากร รวม 3,210,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,210,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,890,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ  ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ เงินเพิ่มตามที่กฎหมายกําหนด
ให้กับข้าราชการ  ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงหัวหน้าสวนราชการ ฯลฯ ของ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลชองสาริกา ตั้งจายจากเงินราย
ได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างและปรับปรุงคาตอบแทน
แกพนักงานจ้าง  ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แกพนักงาน
จ้าง  ตั้งจายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 1,680,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 500,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนกรณีพิเศษ คาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ เงิน
รางวัล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมให้แกคณะกรรมการฯ ตามที่กฎหมาย
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้

คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกข้าราชการที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้าราชการที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 810,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาโฆษณาและ
เผยแพรประชาสัมพันธ, แผนพับ คาธรรมเนียมตางๆ คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเป็นคาลงทะเบียนและอบรมสัมมนา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับเป็นคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร คาชดเชยกองทุนเศรษฐกิจชุมชน ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง เชน กระดาษ ปากกา แบบพิมพตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวคงทน และวัสดุงานบ้านงาน
ครัวสิ้นเปลือง ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ้นเปลือง เชนน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล เชน อุปกรณที่ใช้ในการบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอร รวม
ถึงวัสดุอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณตางๆ ที่ไม
เข้าลักษณะ ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส คาธนาณัติ คาซื้อดวง
ตราไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 88,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 88,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จํานวน 3 ตัว จํานวน 9,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ระดับผู้ระดับผู้บริหาร และเจ้า
หน้าที่ จํานวน 3 ตัว ตามราคาท้องถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได้
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 271 ลําดับที่ 445

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด จํานวน 6,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กขนาด 3.5 ฟุต พร้อม
เก้าอี้ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 269 ลําดับที่ 436 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วพื้นฐานไมน้อยกวา 3.0 GHZ ตั้ง
จายจากเงินรายได้

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑในกองคลัง ตั้งจาย
จากเงินรายได้
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปี
ใหม พ.ศ.2565

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม พ.ศ.2565  การดําเนินการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม ในการรักษาความ
ปลอดภัยนักทองเที่ยวและการสร้างวินัยแกประชาชน การเตรียม
ความพร้อมในการชวยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ  
คาใช้จายประกอบด้วย
คาจัดทําปายโครงการ คาปายรณรงคประชาสัมพันธโครงการ คา
ปายประชาสัมพันธการลดอุบัติเหตุ  คาจ้างเหมาเชาเต็นท คา
ไฟฟา คาจัดซื้อน้ําดื่ม เครื่องดื่มบริการ ประชาชนที่สัญจรไป
มา และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2547
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
(ฉบับทบทวน ปี 2562) หน้าที่ 197  ลําดับที่  282
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2.โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต พ.ศ.2565

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ.2565 การดําเนินการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต ในการ
รักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว 
และการสร้างวินัยแกประชาชน การเตรียมความพร้อมในการชวย
เหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ  
คาใช้จายประกอบด้วย
คาจัดทําปายโครงการ คาปายรณรงคประชาสัมพันธโครงการ คา
ประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาเชาเต็นท คาไฟฟา คาจัดซื้อน้ํา
ดื่ม เครื่องดื่มบริการประชาชนที่สัญจรไปมา และรายการอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 2  ลําดับที่ 283
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2547
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
(แผนพัฒนาทบทวน ปี 2562) หน้าที่ 197  ลําดับที่  283
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,149,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 977,600 บาท

ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามที่ระเบียบ กฎหมาย กําหนด 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/คาเบี้ยเลี้ยง/คาเดินทาง ให้กับ อป
พร. อาสาสมัครขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น แหงพื้นที่ที่ได้รับ
คําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่นแหง
นั้น อาสาสมัครขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่อื่นที่ไป
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ตามคําร้องขอจากผู้บริหารท้องถิ่นแหง
นั้น   การปฏิบัติตามโครงการฯลฯ การปฏิบัติงานชวยผู้ประสบภัย
สาธารณภัย การปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย  
การเข้ารวมโครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่ปฏิบัติตามคําสั่ง ผู้อํานวย
การศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนผู้ที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตั้งจายจากเงินรายได้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- หนังสือศาลากลางจังหวัดลพบุรี ดวนที่สุด 
ที่ ลบ 0021/ว 495 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

วันที่พิมพ : 26/9/2564  11:08:27 หน้า : 30/84



ค่าใช้สอย รวม 607,600 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลชองสาริกา อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน 167,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อบต.ชองสาริกา อําเภอพัฒนา
นิคม จังหวัดลพบุรี 
คาใช้จายประกอบด้วย
คาวัสดุฝึกปฏิบัติ วัสดุฝึกอบรม คาเครื่องดื่ม คาอาหารผู้เข้าฝึก
อบรมวิทยากร เจ้าหน้าที่ ผู้สังเกตการณ คาตอบแทนวิทยากร
บรรยาย คาตอบแทนวิทยากรปฏิบัติ คาพาหนะเดินทางเจ้า
หน้าที่/วิทยากร คาน้ํามันเดินทางไป-กลับ และคาทางดวน และ
รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจายจากเงินรายได้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329 
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 1
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2. คาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจําปี 2565

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกอบรม ทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจําปี 2565  
คาใช้จายประกอบด้วย
คาจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดการฝึกอบรม คา
สมนาคุณวิทยากรรายบุคคล คาสมนาคุณวิทยากรในการแบงกลุม
ภาคปฏิบัติ คาเอกสารในการอบรม คาวัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง  ตั้งจายจากเงินรายได้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
(แผนพัฒนาทบทวน ปี 2562) หน้าที่ 236 ลําดับที่ 352 

3. คาใช้จายในโครงการชวยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหรือความ
เดือดร้อนของประชาชน

จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปองกันและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆ การชวยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัย การปองกันและแก้ไขปญหาอุทกภัย เชน น้ําป่าไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย  และไฟป่า หรือผู้
ได้รับความเดือดร้อนในเขตตําบลชองสาริกา และโครงการสง
เสริมความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย และการปองกันอัคคีภัยแก
ประชาชน ตั้งจายจากเงินรายได้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
(แผนพัฒนาทบทวน ปี 2562)  หน้าที่ 236  ลําดับที่ 354   
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4. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกิจกรรมวัน อปพร. รวมทั้งคาใช้
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจายจากเงินรายได้
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 1

5. โครงการสนับสนุนกิจกรรม อปพร. จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือน และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจายจาก
เงินรายได้
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นวัสดุเครื่องแตงกาย  เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน ,เสื้อ กางเกง,ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ และรายการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจายจากเงินรายได้
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
(แผนพัฒนาทบทวน ปี 2562) หน้าที่ 237 ลําดับที่ 357

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเครื่องดับเพลิง น้ํายาดับเพลิง  วาลวน้ําดับ
เพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง สาย
ยาง สายฉีด หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับฝอยหัวฉีดแบบลําตรง หัวฉีด
แทน แทนปนฉีดน้ําดับเพลิง ทอแยกตัววาย สายสงน้ําดับเพลิง
และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แผนพัฒนา
ทบทวน ปี 2562) หน้าที่ 237  ลําดับที่  358
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วัสดุจราจร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร  สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ปายเตือน แทนแบริเออร (แบบ
พลาสติกและแบบคอนกรีต) ปายไฟหยุดตรวจ แผนปาย
จราจร กระจกโค้งมน ไฟแวบ กระบองไฟ และรายการอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 172,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 172,100 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อครุภัณฑเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 20,100 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่อง
ยนตเบนซินสูบได้ 1,000 ลิตรตอนาที ขนาด 7 แรงม้า จํานวน  1
 เครื่อง  ตั้งจายจากเงินรายได้

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อครุภัณฑเครื่องกําเนิดไฟฟา จํานวน 52,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 5
 กิโลวัตต จํานวน  1 เครื่อง รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายได้

ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อครุภัณฑอื่นๆ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑอื่น เชน ข้อตอ หัวกะโหลก และ
รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจายจากเงิน
รายได้ 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,691,238 บาท

งบบุคลากร รวม 3,204,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,204,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,812,800 บาท

1.เงินเดือนพนักงาน     ตั้งไว้ 812,800 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล จํานวน 3
 อัตรา พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามแผนอัตรากําลัง 3
 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ตั้งจายจากเงินรายได้

2.เงินเดือน คาตอบแทนสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก,ครู ค.ศ.1
 - ค.ศ.3    ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3
 อัตรา  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวข้าราชการ และปรับเพิ่ม
คุณวุฒิ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของข้าราชการสายงานบริหาร ตั้ง
จายจากเงินรายได้

เงินวิทยฐานะ จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการและชํานาญการ
พิเศษ สําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,020,000 บาท

1.คาตอบแทนพนักงานจ้าง   ตั้งไว้ 900,000 บาท
-เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างพนักงานจ้างตามแผนกรอบอัตรากําลัง 3
 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ตั้งจายจากเงินรายได้

2.เงินคาตอบแทนพนักงานทั่วไป ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก   ตั้ง
ไว้ 120,000 บาท
-เพื่อจายเป็นเงินเดือนผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 112,000 บาท

1.เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจาย
เป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจ้าง ตั้งจายจากเงิน
รายได้
2.เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 12,000
 บาท 
-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของผู้ดูแลเด็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 2,931,838 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 130,000 บาท

1.คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งไว้ 100,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกคณะกรรมการตางๆ และผู้ปฏิบัติ
ราชการให้แกองคการบริหารสวนตําบล
-เพื่อจายเป็นคาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด
-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเป็นกรณีพิเศษสําหรับข้าราชการ
และพนักงานจ้าง (เงินรางวัลประจําปี) ตั้งจายจากเงินรายได้
2.เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัด ศพด
.ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000 บาท
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่
สังกัด ศพด.ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป
-ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3.คาสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก,ครู ค.ศ.1 - ค.ศ.3
 ตั้งไว้ 10,000 บาท
-เพื่อจายเป็นเงินคาเลาเรียน หรือคาบํารุงการศึกษาของบุตรข้า
ราชการครูผู้ดูแลเด็ก,ครู ค.ศ.1 - ค.ศ.3 ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ
วาด้วยการนี้ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับข้า
ราชการและพนักงานจ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาเชาบ้าน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้าน สําหรับข้าราชการ ตั้งจายจากเงินราย
ได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาเลาเรียนหรือคาบํารุงการศึกษาของบุตรข้า
ราชการ ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบวาด้วยการนี้ ตั้งจายจากเงิน
รายได้

ค่าใช้สอย รวม 917,050 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 305,000 บาท

1. คาจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 300,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาตางๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได้
2. คากําจัดสิ่งปฏิกูล ตั้งไว้ 5,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคากําจัดสิ่งปฏิกูลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลชองสาริกา จํานวน 5 แหง ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 10,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ คาพิมพเอกสาร และ
คาใช้จายอื่น เป็นคารับรองการเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม ตั้งจาย
จากเงินรายได้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา สําหรับ
เป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ
-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ในการฝึก
อบรม ตั้งจายจากเงินรายได้

2. คาใช้จายเนื่องในวันสําคัญหรือในโอกาสที่จําเป็น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาของขวัญ ของรางวัล พวงมาลา และของสําคัญใน
วาระโอกาสที่จําเป็นตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได้

3.คาใช้จายในการพัฒนาบุคลากร ในโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเข้ารวมงานมหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 250 
ลําดับที่ 370
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4. โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 382,050 บาท

1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) ตั้งไว้ 229,500 บาท
-เพื่อจัดสรรเป็นคาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2 - 5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) อัตราคน
ละ 1,700 บาท/ปี
-เพื่อจายเป็นสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเลน
พัฒนาการเด็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตั้งไว้ 152,550 บาท
-เพื่อจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี) ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) อัตราคนละ 1,130 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ผลักเงินสงเข้า
บัญชีธนาคารในนามสถานศึกษา ตั้งงบประมาณแยกเป็น
-คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
-คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
-คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
-คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 231 ลําดับ
ที่ 346

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตั้ง
จายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 1,684,788 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ ที่เป็นวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟม เครื่องเขียน หมึกพิมพ หมึกถาย
เอกสาร แบบพิมพตางๆ ตรายาง ธง พระบรมฉายาลักษณ พาน
พุมเงิน พานพุมทอง ฯลฯ คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจายจาก
เงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,544,788 บาท

1. วัสดุงานบ้านงานครัว    ตั้งไว้ 30,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ ที่เป็นวัสดุงานบ้านงานครัว
เชน ผงซักฟอก ไม้ขนไก จาน แก้วน้ํา หม้อแขก ไม้ถูพื้น น้ํายาถู
พื้น ผ้าถูพื้น หม้ออลูมิเนียม น้ํายาล้างจาน น้ํายาล้างห้องน้ํา ถัง
ขยะ น้ํายาเช็ดกระจก ฯลฯ รายการอื่นๆ และคาใช้จายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง  ตั้งจายจากเงินรายได้
2. คาอาหารเสริมนม ตั้งไว้ 1,514,788 บาท
- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนสังกัดศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลชองสาริกา จํานวน 5
 แหง และนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาลพบุรี เขต 2 ตําบลชองสาริกา จํานวน 5 แหง โดยตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท/วัน

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเวชภัณฑยา เชน ยาภายนอก ยาภาย
ใน น้ํายาฟอกขาว โซเดียม
ไฮเปอร  คลอไรด (Sodium Hypocnlorite), กลูตาราลดีไฮ
ด (Glutaraldehyde), ฟอรมารดีไฮด (Formaldchyde) และ
คลอรีน เป็นต้น และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจายจากเงินราย
ได้
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ต้นไม้ พันธุ
พืช ปุย ของงานกองการศึกษา ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาสิ่งของ เครื่องใช้ตางๆ ที่เป็นวัสดุโฆษณาและเผย
แพร เชน กระดาษอารตมัน กระดาษโปสเตอร ไม้อัด ผ้าแผน
ปาย ผ้าขาวเขียนปาย ปายผ้าสี พูกันและคาใช้จายที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
จายจากเงินรายได้
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 262 ลําดับ
ที่ 412

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาสิ่งของ เครื่องใช้ตางๆ ที่เป็นวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน แผนชีดี แฟลชไดรฟ หมึกพิมพตางๆ ฯลฯ และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจายจากเงินรายได้
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 264 ลําดับ
ที่ 418

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ ที่ไมเข้าลักษณะและ
ประเภทตาม ระเบียบวิธีการงบประมาณ ตั้งจายจากเงินรายได้
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 266 ลําดับ
ที่ 424

ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลชองสาริกา ตั้งจายจากรายได้
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 266 ลําดับ
ที่ 428
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ตสําหรับงานการศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลชองสาริกา ทั้ง 5
 แหง ตั้งจายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 554,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 154,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1.คาจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ จํานวน 17,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อม
เก้าอี้ จํานวน 2 ชุด ตั้งไว้ 17,800 บาท ขนาด 65x120
 ซม. พร้อมกระจก ชุดละ 8,900 บาท รายละเอียดจัดซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไมมีรายละเอียดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายได้
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 269 ลําดับที่ 438

2. คาตู้เก็บเอกสาร (กระจกบานเลื่อน) จํานวน 13,000 บาท

-เพื่อจายเป็นจัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ขนาด 6
 ฟุต จํานวน 2 หลัง จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไมมีราย
ละเอียดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายได้
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 273 ลําดับที่ 455

3. คาตู้เก็บเอกสารแบบสองบาน จํานวน 13,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดชื้อตู้เก็บเอกสารแบบประตูเปิดสองบาน
อเนกประสงค ขนาด 6 ฟุต จํานวน 2 หลัง จัดซื้อตามราคาท้อง
ถิ่นเนื่อง
จากไมมีรายละเอียดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินราย
ได้

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

1.คาจัดซื้อตู้ลําโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซื้อตู้ลําโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ จํานวน 1 ชุด ตั้ง
จายจากเงินรายได้
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

1.คาจัดซื้อถังเก็บน้ําแบบไฟเบอรกลาสพร้อมขาตั้งและอุปกรณติดตั้ง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังเก็บน้ําไฟเบอรกลาส ขนาด 1,000
 ลิตร จํานวน 4 แท็งก และอุปกรณติดตั้ง เชน สามทาง ข้อ
ตอ     ทอพีวีซี เป็นต้น เพื่อใช้ในกิจการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4
 แหง ราคาและรายละเอียดปรากฏตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายได้

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

1.คาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 44,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง 
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว)
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6
 แกน หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
น้อยกวา 3.0 GH2 และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 9 MB
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผนวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมน้อย
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กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563

2.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึก (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้น
ฐาน เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom ตั้งจายจาก
เงินรายได้
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3.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที ตั้งจายจากรายได้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 400,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง ซอมแซมอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กห้องประกอบตาง ๆ

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ห้องประกอบ
ตางๆ เชน ห้องทํากิจกรรม ห้องน้ํา ห้องสุขา อางล้างหน้าและ
แปรงฟน ห้องครัว ซอมแซมโต๊ะ เก้าอี้ และอื่นๆ ที่จําเป็น และ
ปรับปรุงภูมิทัศนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลชองสาริกา จํานวน 5 แหง ตั้งจายจากเงินรายได้
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 291 ลําดับ
ที่ 504
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 141,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 141,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 141,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 141,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนาและสนับสนุน
กิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ชองสาริกา คาดําเนินงานโครงการ เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และตกแตงสถานที่ฝึกอบรม /คาวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ /คา
ประกาศนียบัตร /คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม /คาของสมนาคุณในการดูงาน /คาเชาที่พัก /คา
ยานพาหนะ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมหรือ
กิจกรรม ตั้งจายจากเงินรายได้ จํานวน 4 โครงการ ประกอบด้วย
1.1 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเปิดรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้ง
ไว้ 15,000 บาท
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 167 ลําดับที่ 214
1.2 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ตั้งไว้ 6,500 บาท
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256 1 - 2565) หน้าที่ 168 ลําดับ
ที่ 215
1.3 โครงการจัดการขยะด้วยมือหนู ตั้งไว้ 100,000 บาท
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาข้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที 206 ลําดับที่ 300
1.4 โครงการกีฬาปฐมวัยเชื่อมความสัมพันธ ตั้งไว้ 20,000 บาท
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 191 ลําดับที่ 279

วันที่พิมพ : 26/9/2564  11:08:27 หน้า : 46/84



งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 4,212,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,412,800 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,412,800 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลชองสาริกา

จํานวน 25,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการ เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการ
ใช้และตกแตงสถานที่ฝึกอบรม/คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม /คาสมนาคุณวิทยากร /คาอาหาร /คาวัสดุ เครื่อง
เขียน อุปกรณ /คาประกาศนียบัตร /คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม /คาของสมนาคุณในการดู
งาน /คาเชาที่พัก /คายานพาหนะ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
การฝึกอบรมหรือกิจกรรม ตั้งจายจากรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 165 ลําดับที่ 204

2. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมารวมงานและผู้มารวม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค (คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร) คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นเกี่ยวข้อง (คาจัดสถานที่ /คาเชาหรือคาบริการ วัสดุ
อุปกรณ (เครื่องเสียง เต็นท เวที) /คาใช้จายในการตกแตง จัด
สถานที่ /คาสาธารณูปโภคตางๆ /คาใช้จายในการประกวดและ
แขงขัน /คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพการแสดงและคา
ใช้จายในการประชาสัมพันธ โฆษณางาน และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ตั้งจายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาองคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 164 ลําดับที่ 201

วันที่พิมพ : 26/9/2564  11:08:27 หน้า : 47/84



3. โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการ เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และตกแตงสถานที่ฝึกอบรม/คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด
การอบรมคาสมนาคุณวิทยากรคาอาหารคาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ /คาประกาศนียบัตร /คากระเปา
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม /คาของ
สมนาคุณในการดูงาน/คาเชาที่พัก/คายานพาหนะและคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมหรือกิจกรรม ตั้งจายจากเงินรายได้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 164 ลําดับ
ที่ 203

4.โครงการปองกันและแก้ไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาตอบ
แทนวิทยากร คาอาหารวาง อาหารและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คา
วัสดุในการจัดกิจกรรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นใน
โครงการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจายจากเงินรายได้

5.โครงการมัคคุเทศกท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการ เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และตกแตงสถานที่ฝึกอบรม/คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม /คาสมนาคุณวิทยากร /คาอาหาร /คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม /คาวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ/คาประกาศนียบัตร /คากระเปา
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม /คาของ
สมนาคุณในการดูงาน /คาเชาที่พัก /คายานพาหนะและคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมหรือกิจกรรม ตั้งจายจากเงินรายได้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 209 ลําดับ
ที่ 304
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6.โครงการอาหารเช้าเลาเรื่องของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลชองสาริกา

จํานวน 367,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการ เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และตกแตงสถานที่ฝึกอบรม /คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม /คาสมนาคุณวิทยากร /คาอาหาร /คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม /คาวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ /คาประกาศนียบัตร /คา
กระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม /คา
ของสมนาคุณในการดูงาน /คาเชาที่พัก /คายานพาหนะและคาใช้
จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมหรือกิจกรรม ตั้งจายจากเงินราย
ได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 164 ลําดับ
ที่ 202

7. โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 760,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลชองสาริกา 
จํานวน 4 แหง ผลักสงเงินเข้าบัญชีธนาคารในนามสถานศึกษาที่
อปท. จัดตั้งขึ้นเอง 5 แหง จํานวน 245 วัน อัตราจัดสรร 
คนละ 21 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 165 ลําดับ
ที่ 205
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,800,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,800,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเงินอุดหนุนโรงเรียนสถานศึกษาตางสังกัด จํานวน 2,800,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนสถาน
ศึกษาตางสังกัด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจัดสรรให้แกเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และ
เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 1
 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (เนื่องจากสถานการณโควิด-19)/ข้อมูล
จากทะเบียนราษฎร /แผนการรับนักเรียน อัตรามื้อละ 21
 บาท ตอคน จํานวน 200 วัน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,398,580 บาท

งบบุคลากร รวม 1,850,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,850,380 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,762,380 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
ให้แกข้าราชการ ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของข้าราชการสาย
งานบริหาร ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 1,190,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 340,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินรางวัลให้แกข้าราชการ และพนักงานจ้าง ตั้งจาย
จากเงินรายได้

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับข้าราชการ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาการศึกษาบุตรของข้าราชการ ผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 445,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ คาถายเอกสาร คาเข้าเลมหรือ
เข้าปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ตั้ง
จายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการตลาดสดนาซื้อ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน คาตอบ
แทนวิทยากร คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณสําหรับการ
จัดอบรมฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 173 ลําดับที่ 225

คาใช้จายโครงการเผยแพรความรู้สุขศึกษา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดทําสื่อประชาสัมพันธความรู้สุขศึกษาฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 173 ลําดับที่ 226
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คาใช้จายโครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ จํานวน 195,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดอบรม คาปาย
ประชาสัมพันธ และกิจกรรมการรณรงคตางๆ คาตรวจข้อมูล
สัตว และขึ้นทะเบียนสัตว และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจายจากเงินราย
ได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 172 ลําดับที่ 220

คาใช้จายโครงการรณรงคและปองกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดอบรม คาปาย
ประชาสัมพันธ และกิจกรรมการรณรงคตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 172 ลําดับที่ 219

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคาใช้จายในการฝึกอบรม
และสัมมนา

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 249 ลําดับที่ 367

โครงการจัดสวัสดิภาพสัตว จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ เชน คาอาหารสัตว คาทํา
หมัน คาเวชกรรม ได้แก ยา วัคซีน คาวัสดุอุปกรณสําหรับบังคับ
สัตว คาภาชนะสําหรับใสอาหารและน้ํา คาตรวจวินิจฉัย ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว1153 ลง
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท0808.2/2827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
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ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตางๆได้แก กระดาษ แฟม เครื่อง
เขียน แบบพิมพตางๆ ตรายาง ธง พระบรมฉายาลักษณ ปายปิด
ประกาศ มูลี่ มานปรับแสง และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจาย
จากเงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 256 ลําดับที่ 388 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาของเครื่องใช้ตางๆที่เป็นวัสดุไฟฟาและ
วิทยุ เชน หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ ถานไฟฉาย และอุปกรณ
ไฟฟาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจายจากเงินรายได้
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 257 ลําดับที่ 392

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน เวชภัณฑ น้ํายาฆาเชื้อโรค น้ํายาเคมี ทรายอะเบท
 วัคซีน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 173 ลําดับที่ 222

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน พันธุไม้ตางๆ วัสดุเพาะ
ชํา ดอกไม้ กระถางดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสียมฯลฯ หรือรายจาย
อื่นๆที่อยูในประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได้
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 262 ลําดับที่ 410

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตางๆที่เป็นวัสดุโฆษณาและเผย
แพร เชน กระดาษโปสการด กระดาษอารตมัน ไม้อัด ผ้า แผน
ปาย ผ้าเขียนปาย สี พูกัน และวัสดุอุปกรณตางๆที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
จายจากเงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 263 ลําดับที่ 413

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 264 ลําดับที่ 419
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณียตางๆ คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อตรา
ไปรษณียากร ตั้งจายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader)
- สามารถอานบัตรและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8MHz
- สามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงคได้ (Smart Card) ที่ใช้แรง
ดันไฟฟา ขนาด 5 Volts , 3 Volts และ 1.8 Volts ได้อยางน้อย
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 278 ลําดับที่ 461

งบเงินอุดหนุน รวม 357,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 357,500 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

1.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช
.)

จํานวน 97,500 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุข สําหรับ
ดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ้าน จํานวน 13
 หมูบ้าน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 229 ลําดับที่ 339

2.เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 260,000 บาท

- เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข หมูบ้านละ 20,000 บาท จํานวน 13 หมู
บ้าน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 230 ลําดับที่ 345
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,733,220 บาท

งบบุคลากร รวม 2,091,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,091,820 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,757,020 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการพร้อมปรับปรุงเงินเดือนแกข้า
ราชการ ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
ให้กับข้าราชการ ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของข้าราชการสาย
งานบริหาร ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างให้กับพนักงานจ้างของกองสวัสดิการ
สังคม ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างของ
กองสวัสดิการสังคม ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินอื่น ๆ จํานวน 4,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษการสู้รบให้กับข้าราชการตามสิทธิและ
ระเบียบทางราชการ ตั้งจายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 564,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 385,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้ปฏิบัติราชการให้แก อบต.และ
เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาเชาบ้าน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับข้าราชการที่มีสิทธิเบิกคาเชาบ้าน
ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการที่มีสิทธิ
เบิกได้ตาม ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับตางๆ
คารับวารสาร คาจ้างทําของ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาใช้จายใน
การลงทะเบียน คาธรรมเนียมฝึกอบรมสัมมนา คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ
ตางๆ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ตั้งจายจากเงิน
รายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ คา
บํารุงรักษาทรัพยสิน ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 290
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ค่าวัสดุ รวม 57,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้สํานัก
งาน กระดาษ สมุด ปากกา เครื่องเขียน แฟม หมึกเครื่องถาย
เอกสาร หมึกเครื่องพิมพตางๆ แบบพิมพตางๆ ตรายาง คาถาย
เอกสาร เครื่องใช้วัสดุตางๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตางๆในงานที่
เกี่ยวข้อง ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 257

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อบอรดปิดประกาศประชาสัมพันธและวัสดุ
ตางๆ เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ฟิลม ฟิลม
สไลด รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาว
เทียม บอรดปิดประกาศ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 263

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก ซีดี หมึกเครื่อง
ปริ้น ไวเรทร โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ตั้งจาย
จากเงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 265

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 77,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 77,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค จํานวน 700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค สามารถอานบัตรและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 48MHz 
สามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ (InterFace) แบบ USB ได้ ใช้
กับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟา
ขนาด 5Volts.3Volts. และ 1.8 Volts. ได้อยางน้อย ตั้งจายจาก
เงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 278 

คาตู้เก็บเอกสาร จํานวน 12,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร(กระจก) ขนาด 4
 ฟุต จํานวน 2 หลัง จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไมมีราย
ละเอียดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 302

คาโต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 12,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโต๊ะปฏิบัติงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาดไมน้อย
กวา 3 ฟุต จํานวน 2 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไมมี
รายละเอียดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 269-270

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอร จํานวน 44,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1* จํานวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง ICT ตั้งจาย
จากเงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 281
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกสี จํานวน 4,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 281

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 3,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA 
จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 283

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 332,370 บาท
งบดําเนินงาน รวม 332,370 บาท

ค่าใช้สอย รวม 332,370 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้แก้ไขปญหาเศรษฐกิจแก
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

จํานวน 12,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกิจกรรม การสงเสริม สนับ
สนุน พัฒนาการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และราษฎร เชน การฝึกอาชีพ การ
ศึกษาดูงาน การอบรมให้ความรู้ เพิ่มทักษะการประกอบ
อาชีพ สนับสนุนวัสดุอุปกรณในการประกอบอาชีพ การสงเสริม
การรวมกลุมและการดําเนินงานของกลุม ผลักดันให้จัดตั้งเป็น
กลุมตามกฎหมายฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่เกิดขึ้นใน
โครงการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 181
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คาใช้จายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในกิจกรรม สงเสริมสนับสนุนพัฒนาการสง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ การฝึกอาชีพ การศึกษาดูงาน การอบรมให้
ความรู้ เพิ่มทักษะผู้สูงอายุ สนับสนุนวัสดุอุปกรณในการฝึก
อาชีพ การสงเสริมการรวมกลุมผู้สูงอายุ สนับสนุนวัสดุอุปกรณใน
การฝึกอาชีพ การสงเสริมการรวมกลุมผู้สูงอายุ และคาใช้จายอื่นๆ
ที่เกิดขึ้นในโครงการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 178

โครงการเตรียมความพร้อมกอนเข้าสูวัยผู้สูงอายุในชุมชน จํานวน 22,350 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกิจกรรม คาวัสดุในการจัดกิจกรรมและ
คาใช้จายอื่นๆที่เกิดขึ้นในโครงการฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 179

โครงการถายทอดภูมิปญญาผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในกิจกรรม สงเสริมสนับสนุนพัฒนาการสง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ การฝึกอาชีพ การศึกษาดูงาน การอบรมให้
ความรู้ เพิ่มทักษะผู้สูงอายุ สนับสนุนวัสดุอุปกรณในการฝึก
อาชีพ การสงเสริมการรวมกลุมผู้สูงอายุ และคาใช้จายอื่นๆที่เกิด
ขึ้นในโครงการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 178

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในกิจกรรม สงเสริมสนับสนุนพัฒนาการสง
เสริมอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส การฝึกอาชีพ การศึกษาดูงาน การอบรม
ให้ความรู้ เพิ่มทักษะผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนวัสดุอุปกรณในการ
ฝึกอาชีพ การสงเสริมการรวมกลุมผู้ด้อยโอกาส และคาใช้จาย
อื่นๆที่เกิดขึ้นในโครงการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 178
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โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จํานวน 11,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ได้แก การ
สงเสริมภาวะผู้นําแกสตรีในชุมชน และพัฒนาสตรีในด้าน
ตางๆ เชน การรวมกลุมฝึกอาชีพฯ การให้ความรู้เพื่อการพัฒนา
ครอบครัวแกประชาชนในพื้นที่ การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหวางสมาชิกในครอบครัว การปองกันและแก้ไขปญหาครอบ
ครัว สงเสริมการจัดตั้งศูนยให้การชวยเหลือสําหรับนโยบายที่แนน
หนักและมุงผลสัมฤทธิ์ ได้แก การเสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาท
สตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัว และการปองกันแก้ไข
ปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การตั้งครรภในวัยรุน และ
คาใช้จายอื่นๆที่เกิดขึ้นในโครงการฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 181

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรี เด็ก และผู้ด้อยโอกาส แบบ
บูรณาการ

จํานวน 4,950 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกิจกรรม คาวัสดุในการจัดกิจกรรมและ
คาใช้จายอื่นๆที่เกิดขึ้นในโครงการฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 180

โครงการสงเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ จํานวน 81,670 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานในการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริม
การพัฒนาผู้สูงอายุ เชน การจัดกิจกรรม อบรม ให้ความ
รู้ กิจกรรมนันทนาการ กีฬา กิจกรรมประเพณี วัน
สําคัญ เชน กิจกรรมวันผู้สูงอายุ วันสําคัญทางศาสนาฯลฯ และคา
ใช้จายอื่นๆที่เกิดขึ้นในโครงการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 179
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,446,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,526,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,526,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,304,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจายจากเงินราย
ได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 222,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้าง ตั้ง
จายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 1,920,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
ข้าราชการ แลพนักงานจ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 1,070,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 900,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ เชน คาจัดเก็บขยะมูล
ฝอย คาใช้จายด้านการทิ้งขยะมูลฝอย คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับขยะมูลฝอย และรายจายที่เข้าประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจาก
เงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.คาใช้จายโครงการให้ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปาย คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาคูมือประชาสัมพันธ ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได้
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2.คาใช้จายโครงการสงเสริม ปรับปรุง แก้ไขและอนุรักษสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติแหลงทองเที่ยว

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากิจกรรมการดูแลรักษาความ
สะอาด เชน กิจกรรม Big Cleaning Day,  และกิจกรรมวันสิ่ง
แวดล้อมโลก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 198 ลําดับที่ 285

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ ซึ่งเป็น
ทรัพยสินของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจายจากเงินราย
ได้
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 290 ลําดับที่ 500

ค่าวัสดุ รวม 840,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 140,000 บาท

1.คาถังขยะ ขนาด 200 ลิตร ตั้งไว้ 130,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังขยะ โพลิเอททิลีน ขนาด 200
 ลิตร จํานวน 200 ใบ (รายละเอียดตาม อบต.กําหนด) ตั้งจาย
จากเงินรายได้
2.คาวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ ที่เกี่ยวกับวัสดุงานบ้านงานครัว
ตางๆ เชน ช้อน ส้อม ถาดสแตนเลส ผงซักฟอก ไม้กวาด ไม้ถู
พื้น ผ้าปูโต๊ะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ และอะไหลตางๆ ของยาน
พาหนะ ตั้งจายจากเงินรายได้
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 260 ลําดับที่ 404

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนต
ตางๆ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพนหมอกควันเพื่อปองกันโรคไข้เลือด
ออก และเครื่องยนตตางๆ เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันจารบี ตั้งจายจากเงินรายได้
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 261 ลําดับที่ 409
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายพนักงานประจํารถ
ขยะ เชน รองเท้าบูท เสื้อคลุม ถุงมือ หมวก และอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได้
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 266 ลําดับที่ 426

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 370,000 บาท
งบลงทุน รวม 370,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑในกองสาธารณ
สุข และสิ่งแวดล้อม ตั้งจายจากเงินรายได้
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 291 ลําดับที่ 500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 250,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงบอขยะ จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงบอขยะ ได้แก การปรับคันดิน การปรับ
เกรดขยะมูลฝอย การทํารั้ว การทําตาขายปองกันขยะปลิว และ
อื่นๆ เป็นต้น ตั้งจายจากเงินรายได้ 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 202 ลําดับที่ 289
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 350,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.1 คาใช้จายในการจัดทําโครงการปองกันและแก้ไขปญหายาเสพ
ติด

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายจัดทําโครงการปองกันและแก้ไขปญหายา
เสพติดตามแผนประชารัฐรวมใจ ทั้งในสวนที่องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นดําเนินการเองหรือสนับสนุนให้หนวยงานที่เกี่ยวข้องรวม
ดําเนินการในลักษณะบูรณาการสร้างหมูบ้าน ชุมชน ปลอดภัย
อยางยั่งยืน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินการปองกันกลุม
เสี่ยง เด็ก เยาวชน ไมให้เข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติด รวมถึง
โครงการกิจกรรมการสงตัวผู้เข้ารับการบําบัดฟนฟู ผู้ติด/ผู้เสพยา
เสพติด และการสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนกลุมเสี่ยง หรือกิจกรรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในตําบลชองสาริกา  
คาใช้จายประกอบด้วย 
คาจัดทําปายโครงการ คาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ในโครงการ และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่  4 ธันวาคม 2560 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 235 ลําดับที่ 350
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1.2 คาใช้จายในโครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นอยางบูรณาการ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นอยางบูรณาการ โดยการสงเสริม สนับ
สนุน การจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน ประชาคมหมูบ้าน ประชาคมตําบล การจัด
ทําแผนชุมชน  การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือขายองคกร
ชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ การมีสวนรวมของประชาชน เพื่อนําข้อมูลมาจัดทํา
เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คาใช้จายประกอบด้วย
คาจัดทําปายโครงการ  คาวิทยากร  คาของสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม  คาจัดสถานที่   คาเชาวัสดุอุปกรณ  คาโต๊ะ เก้าอี้  คาเครื่อง
เสียง  คาเวที  ในการประชุมประชาคมหมูบ้าน  ประชาคม
ตําบล   การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหาร
สวนตําบลชองสาริกา และประชุมตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํา
แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาเพิ่มเติม  การแก้ไข
และการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดําเนินงาน การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  การประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการจัด
ทํา วิสัยทัศน และยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลชอง
สาริกา และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจายจากเงินรายได้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 856 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
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อบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกร ปกครองสวน พ.ศ.2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)หน้าที่ 221 ลําดับที่ 31

1.3 คาใช้จายโครงการให้ความรู้ในการน้อมนํา "ศาสตรพระราชา" 
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จาย โครงการให้ความรู้การน้อมนํา 
“ศาสตรพระราชา” ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชน สนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน 
และระดับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
และสงเสริมการประกอบ อาชีพของประชาชน 
สามารถพึ่งพาตนเองได้อยางยั่งยืน  
คาใช้จายประกอบด้วย
คาจัดทําปายโครงการ คาพันธผักและเมล็ดพันธผัก คาดินสําหรับ
เพาะเมล็ด คาอุปกรณที่เกี่ยวข้อง  (ปุย น้ําหมักชีวภาพ สาน
อินทรียกําจัดแมลงรบกวน ถังเพาะเมล็ดพันธ ถาดเพาะเมล็ด
พันธ และอุปกรณอื่นๆ) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
กลางวัน คาวิทยากรให้ความรู้ และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.3/ 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 219 ลําดับที่ 315

1.4 คาใช้จายโครงการในการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 40,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมและโครงการในการ
ปกปองสถาบันสําคัญของชาติ หรือสนับสนุนโครงการปกปอง
สถาบันสําคัญของชาติ โดยการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ
รักษาไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนยรวมจิตใจของประชาชน
ชาวไทยทั้งสิ้น, การจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทําความเข้าใจ
เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวมกัน
อยางสมานฉันท โดยเน้นการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน,
การจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวย
ความสะดวกให้ประชาชนมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ 
คาใช้จายประกอบด้วย
คาจัดทําปายโครงการ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาปายประชาสัมพันธ 1 ผืน และปายกิจกรรม คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุและอุปกรณ คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ตั้ง
จายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่  227 ลําดับที่ 333

1.5 คาใช้จายโครงการปองกันการทุจริตตามนโยบายของรัฐบาล จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการปองกันการทุจริต ตามนโยบายของ
รัฐบาลในการจัดกิจกรรมรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
คาใช้จายประกอบด้วย
คาจัดทําปายโครงการ  ปายกิจกรรม และจัดทําสื่อสิ่งพิมพเผย
แพร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาตอบแทน
วิทยากร  และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวน พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 227 ลําดับที่ 334 
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งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้านตําบลชอง
สาริกา เพื่อใช้จายในกิจกรรมสาธารณประโยชนในหมูบ้าน  
ตั้งจายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการเป็นกรรมการ
หมูบ้าน การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู
บ้าน พ.ศ. 2551
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 228 ลําดับที่ 336
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับรองผู้ได้รับเชิญมารวมงานและมารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค (คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร) คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง คาจัดสถานที่/คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ (เครื่อง
เสียง เต็นท เวที)/คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่/คา
สาธารณูปโภคตางๆ /คาใช้จายในการประกวดและแขงขัน/คา
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพการแสดง และคาใช้จายในการ
ประชาสัมพันธโฆษณางาน และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น และเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน  ตั้งจายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้สอยในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 227 ลําดับที่ 332
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2.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมารวมงานและผู้มารวม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค (คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร) คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นเกี่ยวข้อง (คาจัดสถานที่/คาเชาหรือคาบริการวัสดุ
อุปกรณ (เครื่องเสียง เต็นท เวที) /คาใช้จายในการตกแตง จัด
สถานที่/คาสาธารณูปโภคตางๆ คาใช้จายในการประกวดและแขง
ขัน/คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพการแสดง และคาใช้
จายในการประชาสัมพันธโฆษณางาน และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ตั้งจายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 227 ลําดับที่ 332

3.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมารวมงานและผู้มารวม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค (คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร) คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นเกี่ยวข้อง (คาจัดสถานที่/คาเชา/หรือคาบริการวัสดุ
อุปกรณ (เครื่องเสียง เต็นท เวที)/คาใช้จายในการตกแตง จัด
สถานที่/คาสาธารณูปโภคตางๆ/ คาใช้จายในการประกวดและ
แขงขัน/คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพการแสดงและคาใช้
จายในการประชาสัมพันธโฆษณางาน และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ตั้งจายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬา องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 227 ลําดับที่ 332

วันที่พิมพ : 26/9/2564  11:08:28 หน้า : 71/84



งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาชองสาริกาสัมพันธ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับรองผู้ได้รับเชิญมารวมงานและผู้มารวม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค (คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร) คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง (คาจัดสถานที่/คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ (เครื่อง
เสียง เต็นท เวที)/คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่/คา
สาธารณูปโภคตางๆ /คาใช้จายในการประกวดและแขงขัน/คา
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพการแสดง และคาใช้จายในการ
ประชาสัมพันธโฆษณางาน และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น และเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน  ตั้งจายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้สอยในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 191 ลําดับที่ 178
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 353,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต สานสัมพันธ วันครอบครัวและ
ผู้สูงอายุ

จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับรองผู้ได้รับเชิญมารวมงานและผู้มารวม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค (คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง (คาจัดสถานที่/คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ (เครื่อง
เสียง เต็นท เวที)/คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่/คา
สาธารณูปโภคตางๆ /คาใช้จายในการประกวดและแขงขัน/คา
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพการแสดง และคาใช้จายในการ
ประชาสัมพันธโฆษณางาน และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น และเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน  ตั้งจายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้สอยในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 222 ลําดับที่ 323

2.โครงการประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับรองผู้ได้รับเชิญมารวมงานและผู้มารวม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค (คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง (คาจัดสถานที่/คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ (เครื่อง
เสียง เต็นท เวที)/คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่/คา
สาธารณูปโภคตางๆ /คาใช้จายในการประกวดและแขงขัน/คา
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพการแสดง และคาใช้จายในการ
ประชาสัมพันธโฆษณางาน และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น และเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน  ตั้งจายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้สอยในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 223 ลําดับที่ 324
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3.โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับรองผู้ได้รับเชิญมารวมงานและผู้มารวม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค (คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง (คาจัดสถานที่/คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ (เครื่อง
เสียง เต็นท เวที)/คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่/คา
สาธารณูปโภคตางๆ /คาใช้จายในการประกวดและแขงขัน/คา
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพการแสดง และคาใช้จายในการ
ประชาสัมพันธโฆษณางาน และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น และเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน  ตั้งจายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้สอยในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 222 ลําดับที่ 322

งบเงินอุดหนุน รวม 73,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 73,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.โครงการแหเทียนพรรษาอําเภอพัฒนานิคม  ประจําปีงบประมาณ 
2565

จํานวน 5,000 บาท

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได้
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 229 ลําดับที่ 341

2.โครงการจัดงานแผนดินสมเด็จพระนารายณ ประจําปีงบประมาณ 
2565

จํานวน 30,000 บาท

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได้
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 230 ลําดับที 342
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3.โครงการเฉลิมพระเกียรติ ประจําปีงบประมาณ 2565 จํานวน 38,000 บาท

มีรายละเอียดดังนี้
3.1 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี ประจําปีงบประมาณ 2565
- โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล ทั้ง 10 แหงๆ ละ 8,000 บาท
3.2 โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ ประจําปีงบ
ประมาณ 2565
- โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล ทั้ง 10 แหงๆ ละ 5,000 บาท
3.3 โครงการจัดพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุเสาว
รีย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมลง
กรณเจ้าอยูหัว   ประจําปีงบประมาณ 2565
- โดยขอสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบลทั้ง 10 แหงๆ ละ 5,000 บาท
3.4 โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจําปีงบ
ประมาณ 2565 
- โดยขอสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบลทั้ง 10 แหงๆ ละ 5,000 บาท
3.5 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู
หัว ประจําปีงบประมาณ 2565
- โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบลทั้ง 10 แหงๆ ละ 8,000 บาท
3.6 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง และวันแมแหงชาติ ประจําปีงบประมาณ 2565
- โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบลทั้ง 10 แหง ๆละ 7,000 บาท
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่ 230 ลําดับที่ 343
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 6,476,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,304,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,304,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 950,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงาน
สวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้
กับพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวนตําบลสาย
งานบริหาร ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจาย
จากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 3,292,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 332,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

1. คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบล  ตั้งไว้ 50,000 บาท 
 -เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตั้งจายจากเงินรายได้
-คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการและผู้ควบคุมงานตาม
โครงการตางๆ ตั้งจายเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2. คาตอบแทนนายชาง นายตรวจ ตั้งไว้  150,000  บาท
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนนายชาง นายตรวจ ฯลฯ ตาม พรบ.ควบ
คุมอาคาร พ.ศ.2522 
-ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และข้อบัญญัติกองชาง ตั้ง
จายจากเงินรายได้

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนนายชาง นายตรวจ ฯลฯ ตาม พรบ.ควบ
คุมอาคาร พ.ศ.2522 ตั้งจายจากเงินรายได้
-ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และข้อบัญญัติกองชาง

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพักอาศัยให้กับพนักงานสวนตําบล ตั้งจาย
จากเงินรายได้
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือด้านการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ตามระเบียบ ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 1,050,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 900,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ จัดทําปกหนังสือ คาถายเอกสาร แบบ
กอสร้าง ฯลฯ คาใช้จายในการรังวัดสอบเขตที่ดิน เชน คาใช้จาย
ในการรังวัด คาธรรมเนียมที่สาธารณประโยชน ทางสาธารณ
ประโยชน คาจ้างเหมาบริการในการซอมแซมระบบผลิตและทอ
จายน้ําประปาติดตั้งซอมแซมไฟฟาแสงสวาง รวมถึงทรัพยสิน
ตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ และคาใช้จายใน
การลงทะเบียน คาธรรมเนียม ฝึกอบรม สัมมนา คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชา ที่พักและคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
ตางๆ ของข้าราชการ พนักงานจ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได้
-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
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ค่าวัสดุ รวม 1,910,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้สํานัก
งาน กระดาษ สมุด ปากกา เครื่องเขียน แฟม หมึกเครื่องถาย
เอกสาร หมึกเครื่องพิมพตางๆ แบบพิมพตางๆ ตรายาง ธง พระ
บรมฉายาลักษณ ฯลฯ และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจายจาก
เงินรายได้
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 256 ลําดับที่ 387

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ ที่เป็นวัสดุงานไฟฟาและ
วิทยุ เชนหลอดไฟฟา สายไฟ ปลั๊กไป และวัสดุอุปกรณไฟฟา
ตางๆ ในการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจายจากเงินรายได้
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 133 ลําดับที่ 107

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตั้งจายจากเงินรายได้
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 133

วัสดุกอสร้าง จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ยางมะตอย ไม้ตางๆ 
น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต 
ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนตบล๊อก กระเบื้อง 
สังกะสี ตะปู ค้อน ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน 
เครื่องวัดขนาดเล็ก ทอน้ําบาดาล ทอน้ํา 
และอุปกรณประปา ทอตางๆ โถส้วม อางล้างมือ 
และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจายจากเงินรายได้
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 256 ลําดับที่ 387 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก กระจกมองข้างรถยนต 
หม้อน้ํารถยนต กันชนรถยนต เบาะรถยนต ฟิลมกรองแสง 
และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งจายจากเงินรายได้
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 261 ลําดับที่ 408

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และรายการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เชน คากระดาษ เขียนโปสเตอร กระดาษอารตมัน 
ไม้อัด ผ้า แผนปาย ผ้าขาวเขียนปาย ตั้งจายจากเงินรายได้
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 263 ลําดับที่ 415

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ และรายการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจายจากเงินรายได้
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 265 ลําดับที่ 421

วัสดุอื่น จํานวน 700,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคามิเตอรน้ํา - ไฟ และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
จายจากเงินรายได้
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 135 ลําดับที่ 10

งบลงทุน รวม 800,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 600,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

ครุภัณฑการเกษตร จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา (คุณสมบัติของเครื่องสูบน้ํา
กําหนดตามความเหมาะสม) และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจาย
จากเงินรายได้
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 291 ลําดับที่ 11

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑ ตั้งจาย
จากเงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 291 ลําดับที่ 499
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

1.คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง  ตั้งไว้ 100,000
 บาท
- เพื่อจายเป็นคาเหมาซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง ตั้งจายจาก
เงินรายได้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 293 ลําดับที่ 506
2.คาออกแบบคาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชนนิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้างที่
จ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบ
คุมงานกอสร้างที่อยูในกิจการหรือํานาจหน้าที่ของ อบต.ชองสา
ริกา ตั้งจายจากเงินรายได้
- หนังสือที่ กค (กวจ.) 040532/ว112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.เงินอุดหนุนการไฟฟา จํานวน 80,000 บาท

1.เงินอุดหนุนการไฟฟา 
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟาอําเภอพัฒนานิคมในการขยาย
เขตไฟฟาในกิจการประปาตําบลชองสาริกา ตั้งจายจากเงินรายได้
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 134 ลําดับที่ 108
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งานก่อสร้าง รวม 761,000 บาท
งบลงทุน รวม 761,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 761,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 ซอยต้นไทร ตําบล
ชองสาริกา

จํานวน 402,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 1 ซอยต้นไทร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ความยาว 150 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 600
 ตารางเมตร
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ
.2564 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 3 

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 ทางเข้าบ้านชางเส
ริฐ เตโช ซอย 12 สาย 2-3 ตําบลชองสาริกา

จํานวน 359,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 1 ทางเข้าบ้านชางเสริฐ เตโช ซอย 12 สาย 2 - 3
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 134
 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 536 ตารางเมตร
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ
.2564
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 175,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.1 คาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานธนาคารน้ํา
ใต้ดินเพื่อการแก้ปญหาน้ําทวมและภัยแล้ง

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดู
งาน ธนาคารน้ําใต้ดินเพื่อแก้ปญหาน้ําทวมและภัยแล้ง เชน ศึกษา
ดูงานธนาคารน้ําใต้ดินเพื่อแก้ปญหาน้ําทวมและภัยแล้งเป็น
ต้น  คาใช้จายประกอบด้วย คาจัดทําปายโครงการ  คา
วิทยากร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม (วันอบรม) คาอาหารกลาง
วัน(วันอบรม)  คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม (วันศึกษาดูงาน) คา
อาหารกลางวัน (วันศึกษาดูงาน)  คายานพาหนะรถยนต คาของ
สมนาคุณ 
คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการ แผนพับ เอกสารให้
ความรู้ คาเอกสารที่เกี่ยวข้องตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 201 ลําดับที่ 288
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1.2 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 75,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรายการอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง  ตั้งจายจากเงินรายได้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม  2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 มกราคม  2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 2 มกราคม  2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 201 ลําดับที่ 288

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 3,500,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,500,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,500,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 3,500,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟาสําหรับผลิตน้ําประปา การประปา
องคการบริหารสวนตําบลชองสาริกา ตั้งจายจากเงินรายได้
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 134 ลําดับที่ 109
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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 20,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

350,000

เงินสํารองจาย 506,152

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,240,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,920,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,052,780

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

40,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ

160,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,521,320

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 20,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

350,000

เงินสํารองจาย 506,152

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,240,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,920,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,052,780

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

40,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ

160,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,521,320
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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)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 3,300,000 1,020,000 216,000 2,304,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

6,545,640 1,812,800 1,762,380 1,757,020

เงินประจําตําแหนง 348,000 60,000 78,000 78,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

30,000 20,000 10,000 12,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

350,000 112,000 24,000 222,000

เงินวิทยฐานะ 180,000

เงินอื่น ๆ 4,800

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน 300,000 30,000 120,000 150,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 10,000 10,000 5,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,200,000 8,040,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

950,000 12,827,840

เงินประจําตําแหนง 42,000 606,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

12,000 84,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

100,000 808,000

เงินวิทยฐานะ 180,000

เงินอื่น ๆ 4,800

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน 120,000 720,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

2,000 57,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

550,000 100,000 130,000 200,000 200,000

คาเบี้ยประชุม 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

100,000 10,000 10,000 30,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 300,000 100,000 20,000 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

70,000 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,115,000 305,000 50,000 900,000

1. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

200,000 1,380,000

คาเบี้ยประชุม 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

10,000 160,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 620,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 900,000 3,270,000

1. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบลชองสา
ริกา อําเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565

167,600

1. โครงการพัฒนาและ
สนับสนุนกิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

141,500

1. โครงการศึกษาแหลง
เรียนรู้ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
สวนตําบลชองสาริกา

25,300

1.1 คาใช้จายโครงการ
อบรมให้ความรู้ และ
ศึกษาดูงานธนาคารน้ํา
ใต้ดินเพื่อการแก้ปัญหา
น้ําทวมและภัยแล้ง

1.1 คาใช้จายในการจัด
ทําโครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบลชองสา
ริกา อําเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565

167,600

1. โครงการพัฒนาและ
สนับสนุนกิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

141,500

1. โครงการศึกษาแหลง
เรียนรู้ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
สวนตําบลชองสาริกา

25,300

1.1 คาใช้จายโครงการ
อบรมให้ความรู้ และ
ศึกษาดูงานธนาคารน้ํา
ใต้ดินเพื่อการแก้ปัญหา
น้ําทวมและภัยแล้ง

100,000 100,000

1.1 คาใช้จายในการจัด
ทําโครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

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

1.2 คาใช้จายใน
โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นอยาง
บูรณาการ

50,000

1.2 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

1.3 คาใช้จายโครงการ
ให้ความรู้ในการน้อมนํา 
"ศาสตร์พระราชา" ขับ
เคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน

60,000

1.4 คาใช้จายโครงการ
ในการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ

40,000

1.5 คาใช้จายโครงการ
ปองกันการทุจริต
ตามนโยบายของรัฐบาล

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.2 คาใช้จายใน
โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นอยาง
บูรณาการ

50,000

1.2 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

75,000 75,000

1.3 คาใช้จายโครงการ
ให้ความรู้ในการน้อมนํา 
"ศาสตร์พระราชา" ขับ
เคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน

60,000

1.4 คาใช้จายโครงการ
ในการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ

40,000

1.5 คาใช้จายโครงการ
ปองกันการทุจริต
ตามนโยบายของรัฐบาล

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.คาใช้จายโครงการให้
ความรู้ด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน

20,000

1.โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิรลงกร
ณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู
หัว

1.โครงการรณรงค์
ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล
ปใหม พ.ศ.2565

20,000

1.โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ สาน
สัมพันธ์ วันครอบครัว
และผู้สูงอายุ

2. คาใช้จายเนื่องในวัน
สําคัญหรือในโอกาสที่
จําเป็น

20,000

2. คาใช้จายในการจัด
ทําโครงการฝึกอบรม 
ทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ประจําป 2565

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.คาใช้จายโครงการให้
ความรู้ด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน

20,000

1.โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิรลงกร
ณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู
หัว

80,000 80,000

1.โครงการรณรงค์
ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล
ปใหม พ.ศ.2565

20,000

1.โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ สาน
สัมพันธ์ วันครอบครัว
และผู้สูงอายุ

120,000 120,000

2. คาใช้จายเนื่องในวัน
สําคัญหรือในโอกาสที่
จําเป็น

20,000

2. คาใช้จายในการจัด
ทําโครงการฝึกอบรม 
ทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ประจําป 2565

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

2. โครงการจัดงานวัน
เด็กแหงชาติ

100,000

2.คาใช้จายโครงการสง
เสริม ปรับปรุง แก้ไข
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ
แหลงทองเที่ยว

50,000

2.โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี

2.โครงการประเพณีแห
เทียนพรรษา

2.โครงการรณรงค์
ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ.2565

20,000

3. คาใช้จายในโครงการ
ชวยเหลือประชาชนผู้
ประสบภัยหรือความ
เดือดร้อนของประชาชน

300,000

3. โครงการหนึ่งใจให้
ธรรมะ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2. โครงการจัดงานวัน
เด็กแหงชาติ

100,000

2.คาใช้จายโครงการสง
เสริม ปรับปรุง แก้ไข
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ
แหลงทองเที่ยว

50,000

2.โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี

20,000 20,000

2.โครงการประเพณีแห
เทียนพรรษา

40,000 40,000

2.โครงการรณรงค์
ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ.2565

20,000

3. คาใช้จายในโครงการ
ชวยเหลือประชาชนผู้
ประสบภัยหรือความ
เดือดร้อนของประชาชน

300,000

3. โครงการหนึ่งใจให้
ธรรมะ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3.คาใช้จายในการ
พัฒนาบุคลากร ใน
โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทางการศึกษา

50,000

3.โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

3.โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

4. โครงการจัดกิจกรรม
วัน อปพร.

20,000

4. โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา

382,050

4.โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

50,000

5. โครงการสนับสนุนกิจ
กรรม อปพร.

20,000

5.โครงการมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3.คาใช้จายในการ
พัฒนาบุคลากร ใน
โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทางการศึกษา

50,000

3.โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

20,000 20,000

3.โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

120,000 120,000

4. โครงการจัดกิจกรรม
วัน อปพร.

20,000

4. โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา

382,050

4.โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

50,000

5. โครงการสนับสนุนกิจ
กรรม อปพร.

20,000

5.โครงการมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

6.โครงการอาหารเช้า
เลาเรื่องของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
สวนตําบลชองสาริกา

367,500

7. โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา

760,000

คาใช้จายโครงการตลาด
สดนาซื้อ

20,000

คาใช้จายโครงการเผย
แพรความรู้สุขศึกษา

20,000

คาใช้จายโครงการ
รณรงค์ปองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

195,000

คาใช้จายโครงการ
รณรงค์และปองกันโรค
ไข้เลือดออก

50,000

คาใช้จายในการจัดทํา
โครงการอบต. ยิ้ม
เคลื่อนที่

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

200,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

6.โครงการอาหารเช้า
เลาเรื่องของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
สวนตําบลชองสาริกา

367,500

7. โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา

760,000

คาใช้จายโครงการตลาด
สดนาซื้อ

20,000

คาใช้จายโครงการเผย
แพรความรู้สุขศึกษา

20,000

คาใช้จายโครงการ
รณรงค์ปองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

195,000

คาใช้จายโครงการ
รณรงค์และปองกันโรค
ไข้เลือดออก

50,000

คาใช้จายในการจัดทํา
โครงการอบต. ยิ้ม
เคลื่อนที่

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการและคาใช้
จายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา

50,000

คาใช้จายในการประชา
สัมพันธ์

50,000

คาใช้จายในการพัฒนา
บุคลากร

200,000

คาใช้จายในการพัฒนา
บุคลากรและศึกษาดู
งาน

200,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 600,000

คาใช้จายในโครงการฝึก
อาชีพเสริมรายได้แก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจแก
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชน

12,200

คาใช้จายในโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ

100,000

คาใช้จายเป็นคาลง
ทะเบียนและอบรม
สัมมนา

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการและคาใช้
จายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา

50,000

คาใช้จายในการประชา
สัมพันธ์

50,000

คาใช้จายในการพัฒนา
บุคลากร

200,000

คาใช้จายในการพัฒนา
บุคลากรและศึกษาดู
งาน

200,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 600,000

คาใช้จายในโครงการฝึก
อาชีพเสริมรายได้แก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจแก
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชน

12,200

คาใช้จายในโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ

100,000

คาใช้จายเป็นคาลง
ทะเบียนและอบรม
สัมมนา

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

คาธรรมเนียมตางๆ 10,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาชองสาริกาสัมพันธ์

โครงการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์

100,000

โครงการเตรียมความ
พร้อมกอนเข้าสูวัยผู้สูง
อายุในชุมชน

22,350

โครงการถายทอด
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

50,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาส

50,000

โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว

11,200

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ ผู้พิการ สตรี เด็ก 
และผู้ด้อยโอกาส แบบ
บูรณาการ

4,950
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาธรรมเนียมตางๆ 10,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาชองสาริกาสัมพันธ์

50,000 50,000

โครงการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์

100,000

โครงการเตรียมความ
พร้อมกอนเข้าสูวัยผู้สูง
อายุในชุมชน

22,350

โครงการถายทอด
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

50,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาส

50,000

โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว

11,200

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ ผู้พิการ สตรี เด็ก 
และผู้ด้อยโอกาส แบบ
บูรณาการ

4,950
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการสงเสริมการ
พัฒนาผู้สูงอายุ

81,670

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 10,000

วัสดุการเกษตร 30,000 10,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 110,000 30,000 30,000 12,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 170,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000 20,000 10,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 1,544,788 140,000

วัสดุจราจร 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 330,000 500,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 20,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 150,000 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 20,000 300,000

วัสดุสํานักงาน 200,000 30,000 40,000 40,000

วัสดุอื่น 40,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

20,000

คาบริการโทรศัพท์ 200,000

คาบริการไปรษณีย์ 85,000 5,000 2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการสงเสริมการ
พัฒนาผู้สูงอายุ

81,670

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 500,000 510,000

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 212,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 170,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 65,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 1,744,788

วัสดุจราจร 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 250,000 1,080,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 250,000 280,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000 400,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

330,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 360,000

วัสดุอื่น 700,000 770,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

20,000

คาบริการโทรศัพท์ 200,000

คาบริการไปรษณีย์ 92,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000 50,000

คาไฟฟา 700,000 100,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์อื่น

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

150,000 120,000

1.คาเครื่องคอมพิวเตอร์ 44,000

1.คาจัดซื้อตู้ลําโพง
ขยายเสียงเคลื่อนที่

10,000

1.คาจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติ
งานเหล็กพร้อมเก้าอี้

17,800

1.คาจัดซื้อถังเก็บน้ํา
แบบไฟเบอร์กลา
สพร้อมขาตั้งและ
อุปกรณ์ติดตั้ง

50,000

2. คาตู้เก็บเอกสาร 
(กระจกบานเลื่อน)

13,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

60,000

คาไฟฟา 3,500,000 4,300,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร 500,000 500,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์อื่น

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000 370,000

1.คาเครื่องคอมพิวเตอร์ 44,000

1.คาจัดซื้อตู้ลําโพง
ขยายเสียงเคลื่อนที่

10,000

1.คาจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติ
งานเหล็กพร้อมเก้าอี้

17,800

1.คาจัดซื้อถังเก็บน้ํา
แบบไฟเบอร์กลา
สพร้อมขาตั้งและ
อุปกรณ์ติดตั้ง

50,000

2. คาตู้เก็บเอกสาร 
(กระจกบานเลื่อน)

13,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

2.เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,300

3. คาตู้เก็บเอกสารแบบ
สองบาน

13,000

3.เครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800 VA

2,500

คอมพิวเตอร์ 44,000

คาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ 100,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
1

44,000

คาจัดซื้ออุปกรณ์อาน
บัตรแบบอเนกประสงค์

700

คาจัดซื้ออุปกรณ์อาน
บัตรอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

700

คาตู้เก็บเอกสาร 12,600

คาโต๊ะปฏิบัติงานพร้อม
เก้าอี้

12,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

2.เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,300

3. คาตู้เก็บเอกสารแบบ
สองบาน

13,000

3.เครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800 VA

2,500

คอมพิวเตอร์ 44,000

คาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ 100,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
1

44,000

คาจัดซื้ออุปกรณ์อาน
บัตรแบบอเนกประสงค์

700

คาจัดซื้ออุปกรณ์อาน
บัตรอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

700

คาตู้เก็บเอกสาร 12,600

คาโต๊ะปฏิบัติงานพร้อม
เก้าอี้

12,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาอุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

700

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
สี

4,300

เครื่องสํารองไฟ 3,200

จัดซื้อเก้าอี้ระดับผู้
บริหารและเจ้าหน้าที่ 
จํานวน 3 ตัว

9,500

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
กําเนิดไฟฟา

52,000

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบ
น้ํา จํานวน 1 เครื่อง

20,100

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 
จํานวน 1 เครื่อง

22,000

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก
พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด

6,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาอุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

700

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
สี

4,300

เครื่องสํารองไฟ 3,200

จัดซื้อเก้าอี้ระดับผู้
บริหารและเจ้าหน้าที่ 
จํานวน 3 ตัว

9,500

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
กําเนิดไฟฟา

52,000

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบ
น้ํา จํานวน 1 เครื่อง

20,100

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 
จํานวน 1 เครื่อง

22,000

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก
พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด

6,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
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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

1. คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง ซอมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้อง
ประกอบตาง ๆ

400,000

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

100,000

คาปรับปรุงบอขยะ 250,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 1 ซอยต้นไทร ตําบล
ชองสาริกา

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 1 ทางเข้าบ้านชางเสริ
ฐ เตโช ซอย 12 สาย 
2-3 ตําบลชองสาริกา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 20,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1.โครงการแหเทียน
พรรษาอําเภอพัฒนา
นิคม  ประจําปงบ
ประมาณ 2565

1.เงินอุดหนุนการไฟฟา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

1. คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง ซอมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้อง
ประกอบตาง ๆ

400,000

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

200,000 300,000

คาปรับปรุงบอขยะ 250,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 1 ซอยต้นไทร ตําบล
ชองสาริกา

402,000 402,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 1 ทางเข้าบ้านชางเสริ
ฐ เตโช ซอย 12 สาย 
2-3 ตําบลชองสาริกา

359,000 359,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 20,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1.โครงการแหเทียน
พรรษาอําเภอพัฒนา
นิคม  ประจําปงบ
ประมาณ 2565

5,000 5,000

1.เงินอุดหนุนการไฟฟา 80,000 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

1.เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนย์สาธารณ
สุขมูลฐานชุมชน (ศสมช
.)

97,500

2.โครงการจัดงานแผน
ดินสมเด็จพระนารายณ์ 
ประจําปงบประมาณ 
2565

2.เงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

260,000

3.โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ ประจําปงบ
ประมาณ 2565

โครงการเงินอุดหนุน
โรงเรียนสถานศึกษาตาง
สังกัด

2,800,000

เงินอุดหนุนเอกชน 130,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น 10,000

รวม 19,336,932 20,001,660 1,189,700 11,045,538 3,398,580 3,065,590 4,816,000 350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

1.เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนย์สาธารณ
สุขมูลฐานชุมชน (ศสมช
.)

97,500

2.โครงการจัดงานแผน
ดินสมเด็จพระนารายณ์ 
ประจําปงบประมาณ 
2565

30,000 30,000

2.เงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

260,000

3.โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ ประจําปงบ
ประมาณ 2565

38,000 38,000

โครงการเงินอุดหนุน
โรงเรียนสถานศึกษาตาง
สังกัด

2,800,000

เงินอุดหนุนเอกชน 130,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น 10,000

รวม 523,000 7,237,000 175,000 3,500,000 74,639,000
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