
 

 
 

 

    
 

 ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 
 
 

 เรื่อง 
 
 

 งบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 

 ของ 
 
 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
 อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
........................................ 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์  ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๓  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์  ได้มีมติเห็นชอบแล้ว  เมื่อวันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  เพ่ือเสนอ
นายอ าเภอชัยบาดาลพิจารณาอนุมัติ  ตามข้อ ๒๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และมาตรา ๘๗ วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒  นั้น 
 
  บัดนี้  นายอ าเภอชัยบาดาล  ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  แล้ว  
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ตั้งแต่
วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
       (ลงชื่อ) 
        (นายประทิน  ใจซื่อ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
 

             หน้า 
ส่วนที่  1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ค าแถลงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ       1 
-  รายรับ           2 
- รายจ่ายตามงบรายจ่าย         3 

 
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

- บันทึกหลักการและเหตุผล        4 
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย        5 
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563    9 

 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

- รายงานละเอียดประมาณการายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป    9 
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย         

 
ภาคผนวก 
- ประมาณราคาค่าก่อสร้างพร้อมแบบแปลนการก่อสร้าง 
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 ท่านประธานสภาฯ  และสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
 

  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์อีกคร้ังหนึ่ง   ฉะนั้นในโอกาสนี้   คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
 ส่วนต าบลนิคมล านารายณ์จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
 แนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจา่ยทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
1.1.1  เงินฝากธนาคาร  จ านวน   41,429,423.57  บาท 
1.1.2  เงินสะสม  จ านวน   15,009,968.15   บาท 
1.1.3  เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน   18,260,449.20   บาท 

1.2 เงินกู้คงค้าง  จ านวน   0.00   บาท 
2. การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  2562  ณ วันที่ 31  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

(1) รายรับจริง  จ านวน   24,137,944.93 บาท  ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร      จ านวน    2,441,656.88  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต   จ านวน            29,421.00  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน     จ านวน        362,603.28  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย ์  จ านวน                515,024.00  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จ านวน          32,643.20  บาท 
หมวดรายได้จากทนุ     จ านวน                         0.00  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร      จ านวน    7,909,570.68  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จ านวน           12,847,025.89  บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัตถุประสงค์  จ านวน  0.00  บาท 
(3) รายจ่ายจริง  จ านวน     16,809,298.41  บาท  ประกอบด้วย 

งบกลาง       จ านวน     5,776,043.40  บาท 
งบบุคลากร      จ านวน     4,860,638.00  บาท 
งบด าเนนิการ      จ านวน     5,376,617.01  บาท 
งบลงทุน       จ านวน                291,000.00  บาท 
งบรายจา่ยอื่น      จ านวน                      0.00  บาท 
งบเงินอุดหนุน      จ านวน           505,000.00  บาท 

(4) รายจ่ายที่จา่ยจากเงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน   0.00   บาท 
(5) รายจ่ายที่จา่ยจากเงินสะสม  จ านวน  1,123,500.00   บาท 
(6) รายจ่ายที่จา่ยจากเงินทนุส ารองเงินสะสม  จ านวน   0.00   บาท 
(7) รายจ่ายที่จา่ยจากเงินกู้  จ านวน   0.00   บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
 
 
 

 

 รายรับจริง ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563 

รายได้จัดเก็บเอง    

   หมวดภาษีอากร 2,754,031.56 2,200,000.00 4,100,000.00 

   หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 38,552.00 48,300.00 50,000.00 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 293,423.24 200,000.00 422,000.00 

          หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณิชย์ 746,603.00 1,020,000.00 1,242,000.00 

   หมวดรายได้เบด็เตล็ด 794.00 12,000.00 28,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,833,403.80 3,480,300.00 5,842,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

   หมวดภาษีจัดสรร 15,190,459.93 14,755,400.00 13,548,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
15,190,459.93 14,755,400.00 13,548,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,427,534.37 11,764,300.00 11,610,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11,427,534.37 11,764,300.00 11,610,000.00 

รวม 30,451,398.10 30,000,000.00 31,000,000.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบรหิารสว่นต าบลนิคมล านารายณ์ 
อ าเภอชยับาดาล  จงัหวดัลพบุรี 

 



 
 
 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 
รายจ่าย รายจ่ายจริง ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ    

   งบกลาง 7,525,219.83 7,631,120.00 7,411,481.00 

   งบบุคลากร 6,529,446.00 9,524,980.00 10,485,680.00 

   งบด าเนินการ 7,515,563.96 8,443,900.00 8,130,939.00 

   งบลงทุน 1,831,100.00 3,188,000.00 3,974,900.00 

   งบเงินอุดหนุน 1,149,151.50 1,212,000.00 997,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 24,550,481.29 30,000,000.00 31,000,000.00 

รวม 24,550,481.29 30,000,000.00 31,000,000.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 



 
 

 
 

ส่วนที่ 2 
ข้อบัญญัต ิ

เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
 

ด้าน ยอดรวม 
ดา้นบริหารทั่วไป  
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,207,160 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 80,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงานการศึกษา  1,404,139 
     แผนงานสาธารณสุข 377,000 
     แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 1,321,260 
     แผนงานเคหะและชุมชน 6,525,960 
     แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 410,000 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 173,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
     แผนงานการเกษตร 85,000 
     แผนงานการพาณิชย ์ 1,005,000 
ด้านการด าเนินงานอื่น  
     แผนงานงบกลาง 7,411,481 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 31,000,000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 

 

  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัต ิ

 สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญตัิขึ้นโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน  

 ต าบลนิคมล านารายณ์  และโดยอนุมัติของนายอ าเภอชัยบาดาล 

 ข้อ 1. ข้อบัญญัติ  น้ีแรกว่า  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ข้อ 2. ข้อบัญญัติ  น้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี  1  ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  31,000,000  บาท 

 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงินอุดหนนุทั่วไปเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น                                          
              31,000,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
       แผนงานบริหารทั่วไป 12,207,160 
       แผนงานการรักษาความสงบภายใน 80,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
       แผนงานการศึกษา 1,404,139 
       แผนงานสาธารณสุข 377,000 
       แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1,321,260 
       แผนงานเคหะและชุมชน 6,525,960 
       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน 410,000 
       แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 173,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
       แผนงานการเกษตร 85,000 
       แผนงานการพาณิชย ์ 1,005,000 
ด้านการด าเนินงานอื่น  
       แผนงานงบกลาง 7,411,481 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 31,000,000 
 

 ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  จ่ายจากรายได้  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท  ดงันี ้
งบ ยอดเงิน 

รวมรายจ่าย 0 
  
 ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ปฏิบตัิการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม 
 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์มีหนา้ที่รกัษาการให้เป็นไปตามบญัญตัินี ้
 

                     ประกาศ ณ วันท่ี.............................................. 
          (ลงนาม).................................................... 
                                   อนุมัติ     (นายประทิน ใจซื่อ) 
                                      ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลนิคมล านารายณ ์
           (ลงนาม).................................................. 
                            (นายชุมพล     ยินดีผล) 
                     ต าแหน่ง  นายอ าเภอชัยบาดาล 
 
 



 
 

 ส่วนที่ 3 
 

 รายละเอียดประกอบขอบัญญัติ 
 งบประมาณรายจ่าย 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ของ 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
 อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 

 
 

 ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 31,000,000     บาท  แยกเป็น 
  รายได้จัดเก็บเอง 
      หมวดภาษีอากร     รวม 2,900,000   บาท
           ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     จ านวน  2,350,000   บาท 
           ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้มากกว่าปีที่ 
           ผ่านมา 
           ภาษีบ ารุงท้องถิ่น     จ านวน 200,000   บาท 
           ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้มากกว่าปีที่ 
           ผ่านมา 
           ภาษีป้าย     จ านวน    350,000  บาท 
           ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้มากกว่าปีที่ 
           ผ่านมา 
      หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต      รวม      40,000   
บาท 
           ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์     จ านวน      500   บาท 
           ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้มากปีที่ 
           ผ่านมา 
           ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ     จ านวน  6,000    บาท 
           ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เท่ากับปีที่ 
           ผ่านมา 
           ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก     จ านวน    7,000   บาท 
           ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เท่ากับปีที่ 
           ผ่านมา 
          ค่าปรับการผิดสัญญา     จ านวน      14,000  บาท 
          ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดกว่าจะเก็บได้น้อยกว่าปีที่ 
          ผ่านมา 
          ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน     8,000  บาท 
          ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้น้อยกว่าปีที่ 
          ผ่านมา 
          ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ     จ านวน              4,500  บาท 
          ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้น้อยกว่าปีที่ 
          ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     รวม           422,000  บาท 
           ดอกเบี้ย     จ านวน           422,000  บาท 
           ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับมากกว่าปีที่ 
           ผ่านมา 
           
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์     รวม 1,043,500  บาท 
           รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์     จ านวน   1,043,500  บาท 
           ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้มากกว่าปีที่ 
           ผ่านมา 
 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     รวม             10,000  บาท 
           ค่าขายแบบแปลน     จ านวน               8,500  บาท 
           ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้น้อยกว่าปีที่ 
           ผ่านมา 
           ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร     จ านวน                 500  บาท 
           ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เท่ากับปีที่ 
           ผ่านมา 
           รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ     จ านวน     1,000  บาท 
           ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้น้อยกว่าปีที่ 
           ผ่านมา 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร     รวม      15,160,500  บาท 
           ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน     จ านวน 650,000  บาท 
           ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร 
           มากกว่าปีที่ผ่านมา 
           ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม  พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ     จ านวน  6,225,100  บาท 
           ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรร 
           น้อยกว่าที่ผ่านมา 
           ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม  พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ     จ านวน  4,030,000  บาท 
           ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร 
           มากกว่าปีที่ผ่านมา 
           ภาษธีุรกิจเฉพาะ     จ านวน       30,000  บาท 
           ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร 
           น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
          ภาษีสรรพสามิต     จ านวน 1,280,000  บาท 
          ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร 
          ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้   จ านวน    5,000  บาท 
          ประมาณการไว้สูงกว่าที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร 
          เท่ากับปีที่ผ่านมา 
          ค่าภาคหลวงแร่     จ านวน 100,000  บาท 
          ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร 
          มากกว่าปีที่ผ่านมา 



          ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม     จ านวน   80,000  บาท 
          ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร 
          น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
          ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน    2,720,000  บาท 
          ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่า 
          ปีที่ผ่านมา 
          ภาษจีัดสรรอื่นๆ     จ านวน     40,000  บาท 
          ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่า 
                            ปีที่ผ่านมา 
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     รวม      11,424,000  บาท 
           เงินอุดหนุนทั่วไป  ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จ านวน 11,424,000 บาท 
           เลือกท า 
           -ประมาณการเงินอุดหนุนไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ 
           อุดหนุนต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบรุี 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  9,233,520  บาท จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป  แยกเป็น 
 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งานบริหารทั่วไป    รวม      9,233,520  บาท 
     งบบุคลากร    รวม      6,213,420  บาท 

            เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     รวม      2,398,320  บาท 
           เงินเดือนนายก/รองนายก    จ านวน      514,080  บาท                   
            - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ดังนี ้
                -นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล        อัตราเดือนละ  20,400  บาท 
                -รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    อัตราเดือนละ  11,220  บาท 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินคา่ตอบแทนนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557(210100) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) 
       
 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก   จ านวน     42,120   บาท 
         - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 
      -นายกองค์การบริหารส่วนต าบล          อัตราเดือนละ  1,750  บาท 
      -รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  อัตราเดือนละ    880   บาท 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557(210100)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)  งานบริหารทั่วไป(00111) 
 

 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก    จ านวน     42,120  บาท          
           -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 
         -นายกองค์การบริหารส่วนต าบล      อัตราเดือนละ  1,750  บาท 
                -รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  อัตราเดือนละ    880   บาท 
            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ 
บรหิารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557(210100)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111) 
  



  เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล                 จ านวน        86,400  บาท     
         -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบล  อัตราเดือนละ  7,200  บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่า 
ตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557(210100) ตั้งจ่าย 
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) 
 
  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จ านวน      1,713,600  บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ 
        -ประธานสภาฯ           อัตราเดือนละ  11,220  บาท 
        -รองประธานสภา        อัตราเดือนละ    9,180  บาท 
        -สมาชิกสภา              อัตราเดือนละ    7,200  บาท 
        -เลขานุการสภา          อัตราเดือนละ    7,200  บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์ 
การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (210100) ตั้งจ่ายจากเงิน  
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) 
 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม      3,815,100  บาท 
เงินเดือนพนักงาน             จ านวน      2,514,900   บาท     
      - เพื่อจ่ายเงินเดือน  รวมทั้งปรับปรุงเงนิเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
ตลอดจนเงินที่ก าหนดให้จ่ายเปน็ลักษณะเงนิเดือน  หรือเงินเพิ่มอ่ืนๆ  ที่จ่าย 
ควบกับเงินเดือน  จ านวน  8  อัตรา  ดังนี้ 
 -ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล     ตั้งไว้  448,920  บาท 
 -ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด                   ตั้งไว้  362,640  บาท 

  -ต าแหน่งนักวิเคราะห์ฯ ช านาญการ         ตั้งไว้  336,160  บาท 
  -ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    ตั้งไว้  356,160  บาท 

-ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     ตั้งไว้  262,500  บาท 
-ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน  ตั้งไว้  286,800  บาท 
-ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา                   ตั้งไว้  182,880  บาท 
-ต าแหน่งครู                                    ตั้งไว้  278,640  บาท 

  (220100)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน   2,236,260   บาท  
และตั้งจ่ายจาก  เงินอุดหนุนจ านวน  250,270 บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2562   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00100) งานบริหารทั่วไป (00111) 
 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  .  จ านวน          24,000  บาท     
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) 



 
เงินประจ าต าแหน่ง  .            จ านวน        111,000  บาท     
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ 
เงินประจ าต าแหน่ง ให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อัตราเดือนละ4,000 บาท  
หัวหน้าส านักปลัด อัตราเดือนละ 3,500 บาท และครู  อัตราเดือนละ 3,500 บาท  
ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนหรือเทียบเท่าอัตราเงินเดือนประจ าต าแหน่ง 
ที่กฎหมายก าหนด (220300) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
(00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) 
 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง             จ านวน      1,041,200   บาท   
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ตามกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  7  อัตรา  ดังนี้ 
 1.ผช.นักจัดการงานทั่วไป                     ตั้งไว้  90,000  บาท 
 2.พนักงานขับรถยนต์                         ตั้งไว้   75,200  บาท 
 3.พนักงานขับรถยนต์                         ตั้งไว้   75,200  บาท 
 4.ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้   92,000  บาท 
 5.ผช.จพง.ธุรการ                              ตั้งไว้    92,000  บาท 
 6.ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  2  อัตรา                 ตั้งไว้  360,000  บาท 
พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  3  อัตรา  ดังนี้ 
 1.นักการ                                        ตั้งไว้    72,000  บาท 
 2.คนงานทั่วไป                                 ตั้งไว้   144,000  บาท 
(220700)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน  640,400  บาท และตั้งจ่ายจากเงิน 
อุดหนุนจ านวน 360,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ปรากฏ 
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานทั่วไป(00111) เงินเพิ่มต่างๆ 
ของพนักงานจ้างเพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ให้แก่พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 10 อัตรา (220800) ตั้งจ่ายจากเงิน 
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานทั่วไป(00111) 
 
งบด าเนินการ                รวม     3,362,960  บาท     
     ค่าตอบแทน           รวม       292,200  บาท        
     ค่าเช่าบา้น     จ านวน       159,600   บาท 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้นให้แก่พนักงานส่วนต าบลตามสิทธิ (310400)ตั้งจ่าย 
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป  
(00110) 
 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน         12,600   บาท   
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่บุตรผู้บริหารและพนักงานส่วน 
ต าบลตามสทิธิ(310500) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) 

 
 
 



  
 
ค่าใช้สอย   รวม      1,860,000  บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน     755,000  บาท    
     1. ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        ตั้งไว้  150,000  บาท 
         -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการด้านต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บ 
หนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดปฏิกูลค่าจัดท าวารสาร ค่าจ้างเหมา 
โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการในการอัดน้ ายาเคมี 
ดับเพลิง ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าเบี้ยประกัน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ 
      2. ค่าจ้างเหมาบริการ                         ตั้งไว้  455,000  บาท 
          -เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการบุคคลให้ปฏบิัติงานภายในและภายนอก 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ เช่น คา่จ้างเหมาบริการ 
ต าแหน่งแม่บา้น ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผูช้่วยนักบริหารงานทั่วไป ผูช้่วย 
เจ้าพนักงานธุรการ ยาม ฯลฯ (320100) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่28 มิถุนายน 2562 เร่ืองหลักเกณฑ์ 
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท. และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เร่ืองประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ในลักษณะและอัตราค่าใช่จา่ยประกอบการพิจารณางบสาธารณปูโภค ตั้งจา่ยจาก 
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) 
 
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ              จ านวน    55,000   บาท 
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล     ตั้งไว้  5,000  บาท 
    -เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่มาตรวจ 
เยี่ยม/ ตรวจกิจการองค์การบริหารส่วนต าบลและในการฉลองวันส าคัญต่างๆ  ของ 
ทางราชการหรือการด าเนินกิจการอ่ืนใดอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วน 
ต าบล  โดยค านวณตัง้จ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณ 
ที่ล่วงมาแล้วโดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมหรือเงินที่ผู้อุทิศให้ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0313.4/ว 2381 ลงวันที่ 28ก.ค.48 (รายรับ 
จริงปีงบประมาณ 2560 = 18,220,833.62 บาท x ร้อยละ 1= 182,208.34  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
2. ค่าเลี้ยงรับรอง                                          ตั้งไว้  50,000  บาท 
   -เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ในการเลี้ยงรับรองหรือค่าบริการอ่ืนๆซึ่งจ าเปน็ 
ต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต.คณะกรรมการ หรือคณะ 
อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของ 
กระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวสิาหกิจ หรือเอกชนรวมถึง 
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องซึ่งเข้าร่วมประชมุตามแนวทางหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกาคม 2548 
 (320200) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน 
 บริหารทั่วไป (00111) 

 
 
 



 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน   200,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คา่ลงทะเบียนตา่งๆ ฯลฯ ตาม 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) 
  
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง    จ านวน     300,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคม 
ล านารายณ์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาที่ 6การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี  แผนงานบริหารงานทั่วไป ล าดับที่ 7 หน้า 134) 
 
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร   จ านวน    250,000  บาท 
งานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ฯลฯ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน 
จ้าง ฯลฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่า 
อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ฯลฯ โดยค านวณตั้งจ่ายในอัตรา 
ไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้รวมเงินอุดหนุนของปีงบประมาณที่ผ่านมา 30,000,000บาท 
x ร้อยละ 3 = 887,400  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
กิจกรรมบ้านเมืองที่ดี  แผนงานบริหารงานทั่วไป ล าดับที่ 5 หน้า 133) 
 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน     300,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถบรรทุกน้ า รถยนต์ 
ส่วนกลาง รถจักรยายนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ 
(320400) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) 

 
ค่าวัสดุ     รวม         640,760  บาท 
วัสดุส านักงาน    จ านวน      100,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุส านักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ธงชาติ 
สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง พระบรมฉายาลักษณ์ กุญแจ น้ าดื่ม ฯลฯ 
(330100) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน 
บริหารทั่วไป (00111) 

 
 
 
 



 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    จ านวน       20,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ต่างๆ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า เข็มขัดรัด สายไฟฟ้า 
สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ล าโพง ไมโครโฟนฯลฯ(330200) ตั้งจ่ายจากเงิน 
รายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111) 

 
วัสดุงานบ้านงานครัว    จ านวน       20,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ต่างๆ เช่น น้ าดื่ม จาน ช้อน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน 
รายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111) 

 
วัสดุการเกษตร    จ านวน        20,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111) 
 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จ านวน      130,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ(330700) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหาร 
งานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111) 

 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่    จ านวน       250,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับรถจักรยานยนต์ 
รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ า เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ แยกเป็น 
      -รถบรรทุกน้ า        หมายเลขทะเบียน  81-9945    
      -รถยนต์ส่วนกลาง   หมายเลขทะเบียน  กบ 9113   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (330800) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111) 

 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน      20,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด  
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียน แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ (331100)ตั้งจ่ายจากเงิน 
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) 
 
วัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน     50,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกคอมพิวเตอร์ 
เมาส์ แป้นพิมพ์ สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ 
ฯลฯ (331400) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) 

 
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง    จ านวน     30,760  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง สายยางดับเพลิง ฯลฯ(331600)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหาร 
ทั่วไป (00111) 

 



 
ค่าสาธารณูปโภค    รวม         526,000  บาท 
ค่าไฟฟ้า     จ านวน      400,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหรืออาคาร 
ส านักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ (340100) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ 
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111) 
 

ค่าบริการโทรศัพท ์    จ านวน         21,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสารที่ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วน 
ต าบล (340300) ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

 
ค่าบริการไปรษณีย ์    จ านวน         12,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ คา่โทรเลข ค่าธนาณัติ คา่ซื้อดวงตรา ไปรษณียากร  
ฯลฯ (340400) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    จ านวน         93,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยเก่ียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตประจ าส านักงาน 
ตลอดจนค่าใชจ้่ายบริการอินเทอร์เน็ตที่รองรับการประชุมทางไกลที่กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ินแนะน า ค่าเช่าพืน้ที่เว็บไซต์และการสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ 
(340500) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)   
 
งบลงทุน     รวม        496,500   บาท 
  ค่าครุภัณฑ์    รวม          96,500   บาท 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
โซฟาเอนกประสงค ์    จ านวน        45,000   บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ในการจัดซื้อโซฟาเอนกประสงค์(ราคามาตรฐาน 
ตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป(00110) งาน 
บริหารทั่วไป(00111) 
 
ตู้เอกสารบานกระจก 1 ตู ้    จ านวน         5,500   บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จ านวน 1 หลัง ขนาด 
ความกว้างไม่น้อยกว่า 110 ซม. ความลึกไมน่้อยกว่า 35 ซม. ความสูงไม่น้อย 
กว่า 80 ซม.(ราคามาตรฐานตามท้องตลาด) 
  
 
 
 
 
 
 
 



       
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
เครื่องคอมพิวเตอรแ์บบตั้งโต๊ะ All In One จ านวน 2 ชุด    จ านวน    46,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All In One จ านวน 2 เคร่ือง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก (4 core) โดยม ี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกวา่ 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม 
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสงู  
จ านวน 1 หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memoryรวม 
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า 
ดังนี้   

1. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มี 
    ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลัก 
    ขนาดไมน่้อยกว่า 2 GB 
2.  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้ 

หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม ่
น้อยกว่า  4 GB 

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไมน่อ้ยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบตดิตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External)  
จ านวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไมน่อ้ยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
-มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน่้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD 
(1920x 1080) 
-สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 

 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม     400,000   บาท 
อาคารต่าง ๆ  
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.นิคมล านารายณ์  พร้อมชุดอุปกรณ์   จ านวน  400,000   บาท 
โต๊ะ แอร์ ไมค์ ชุดอุปกรณ ์
-เพื่อใช้ส าหรับประชุมสภาฯ ประชุมพนักงาน และประชุมอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงิน 
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนา 
โครงสร้างพืน้ฐานและการคมนาคม ล าดับที่ 68 หน้า 67 
 
 
 
 



 
งบเงินอุดหนุน    รวม        20,000   บาท 
    เงินอุดหนุน    รวม        20,000   บาท 
 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.อ าเภอชัยบาดาล    จ านวน      20,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอชัยบาดาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายไดป้รากฏใน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5ด้านสังคมและ 
คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ล าดับที่ 1 หนา้ 121 
 
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ชัยบาดาล อุดหนุน อบต.ท่ามะนาว    จ านวน     20,000   บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือองค์การบริหารส่วน 
ต าบลท่ามะนาว อ าเภอชัยบาดาล ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบรุี 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  2,973,640  บาท จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุน             
ทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง    รวม      2,613,740  บาท 
    งบบุคลากร    รวม      1,791,040  บาท    
        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม      1,791,040  บาท
เงินเดือนพนักงาน    จ านวน     941,840  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  รวมทั้งปรับปรุงเงนิเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
ตลอดจนเงินที่ก าหนดให้จ่ายเปน็ลักษณะเงนิเดือนหรือเงินเพิ่มอ่ืนๆ  
ที่จ่ายควบกบัเงินเดือน  จ านวน 4 อัตรา ดังนี ้
     - ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง                   ตั้งไว้  382,560  บาท 
     - ต าแหน่งเจา้พนักงานพสัด ุ(ปง./ชง.)           ตั้งไว้   375,120  บาท 
     - ต าแหน่งเจา้พนักงานการเงิน (ปง./ชง.)        ตั้งไว้    92,080  บาท 
     - ต าแหน่งเจา้พนักงานจัดเก็บรายได้(ปง./ชง.)  ตั้งไว้    92,080  บาท 
(220100) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารงานคลัง(00113) 

 
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน    จ านวน        48,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราวพนักงานส่วนต าบลและเงินที่ 
ปรับเพิ่มส าหรับคุณวฒุิที่ ก.พ.หรือ ก.อบต.รับรอง ฯลฯ ให้แก่พนักงาน 
ส่วนต าบล (220200) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน 
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

 
เงินประจ าต าแหน่ง    จ านวน         42,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหนง่ตามกฎหมายว่าดว้ยเงินเดือนและเงิน 
ประจ าต าแหน่ง  ให้กับหัวหน้าส่วนการคลัง  ซึง่มีสิทธไิด้รับคา่ตอบแทน 
เป็นรายเดือน เดือนละ3,500 บาท หรือเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง 
ที่กฎหมายก าหนด (220300) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน       712,280  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน (คา่จา้ง) เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 
ตามกรอบอัตราก าลังพนักงานจา้ง  ดังนี้ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  3  อัตรา  ดังนี้ 
     1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      ตั้งไว้    92,000  บาท 
     2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้           ตั้งไว้  155,640  บาท 
     3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                     ตั้งไว้  140,640  บาท 
พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  3  อัตรา  ดังนี้ 
     1.คนงานทั่วไป  จ านวน  3  อัตรา          ตั้งไว้  324,000  บาท 
(220700) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง    จ านวน         46,920  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจา้งตามภารกิจ 
และพนักงานจา้งทั่วไป  จ านวน  6  อัตรา (220800)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
 
งบด าเนินงาน    รวม        1,115,000  บาท
ค่าตอบแทน     รวม       75,000  บาท 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน         10,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน 
ส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง (310300) ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้  ปรากฏใน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113) 

 
ค่าเช่าบา้น      จ านวน         60,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้นให้แก่พนักงานส่วนต าบลตามสิทธิ (31040)ตั้งจ่าย 
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงาน 
คลัง (00113) 
  
เงินช่วยเหลือกการศึกษาบุตร    จ านวน           5,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่บุตรพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิ 
(310500) ตั้งจ่ายจากเงินรายไดป้รากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 

 
ค่าใช้สอย      รวม        760,000  บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน     660,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการบุคคลให้ปฏิบัติงานภายในองคก์ารบริหารส่วน 
ต าบลนิคมล านารายณ์  เชน่  คา่จ้างเหมาบริการปฏิบัตงิานการเงินและบญัชี  
พัสดุ จัดเก็บค่าน้ าประปา ฯลฯ(320100) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธนัวาคม 2559  เร่ืองหลักเกณฑ์ 
การเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการของ อปท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 



 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน        30,000  บาท  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก 
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา่พาหนะค่าเชา่ที่พัก ค่าบริการ 
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ 
สนามบิน คา่ลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน 
งานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 
 
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน    จ านวน        50,000  บาท   
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบยีน 
ทรัพย์สิน เชน่ ค่าคัดลอกข้อมูลที่ดิน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ คา่อุปกรณ์  
ค่าตอบแทน ฯลฯ (00110) งานบริหารงานคลัง(00113) แผนพฒันาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาดา้นการเมือง การ 
บริหารและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี   
ล าดับที่ 3 หน้า 131) 

 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน        20,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น  จักรยายนต์   
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (320400) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน 
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

 
ค่าวัสดุ     รวม          320,000 บาท 
วัสดุส านักงาน    จ านวน         80,000  บาท 
-เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุส านักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา 
ดินสอ ธงชาติ สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง แผงกั้นห้อง 
แผ่นป้ายจราจร พระบรมฉายาลักษณ์ แผนที่ กุญแจ มู่ลี่ ม่านปรับแสง 
น้ าดื่ม ฯลฯ (330100) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร 
งานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

 
วัสดุงานบ้านงานครัว    จ านวน         50,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น น้ าดื่ม จาน ช้อน ไม้กวาด น้ ายา 
ล้างจาน สบู่ ถังขยะมูลฝอย ฯลฯ (330300) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113) 
 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จ านวน        30,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน 
หัวเทียน สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ (330700) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ 
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
 
 
 
 
 



 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน         40,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง 
และรถยนต์ส่วนกลางดังนี้ 
  -รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขขธ 307 ลพบุรี 
 -รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขตค 666 ลพบุรี 
 -รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขจร 402 ลพบุรี 
 -รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กง 3736 ลพบุรี 
(330800) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 

 
วัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน         80,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับรถจักรยายนต์(330800) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน 
บริหารงานคลัง (00113) 

 
งบลงทุน     รวม            67,600  บาท 
ค่าครุภัณฑ์     รวม            67,600  บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ตู้    จ านวน         11,000  บาท 
-เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร ฎีกา งบการเงินตา่ง ๆ และจัดเก็บเอกสาร 
อื่น ๆ ที่เก่ียวกับข้องกับบริหารงานคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113) 
 
โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ครบชุด 2 ชุด    จ านวน         11,600   บาท 
จัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ ชุดละ 5,800 บาท ครบชุด จ านวน 2 ชุด 
-เพื่อใช้ในการท างานต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร 
งานทัว่ไป(00111) งานบริหารงานคลัง(00113) 
 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก    จ านวน       22,000    บาท 
 
 
เครื่องคอมพิวเตอรแ์บบตั้งโต๊ะ All In One จ านวน 1 ชุด    จ านวน        23,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All In One จ านวน 1 เคร่ือง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก (4 core) โดยม ี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกวา่ 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม 
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสงู  
จ านวน 1 หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memoryรวม 
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า 
ดังนี้   



1. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มี 
    ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลัก 
    ขนาดไมน่้อยกว่า 2 GB 
2.  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้ 

หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม ่
น้อยกว่า  4 GB 

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไมน่อ้ยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบตดิตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External)  
จ านวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไมน่อ้ยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
-มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน่้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD 
(1920x 1080) 
-สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบรุี 

 
ประมาณการรายจ่ายรวม   80,000   บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน             
ทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรกัษาความสงบภายใน    รวม        80,000  บาท 
    งบด าเนินการ    รวม          80,000  บาท 
ค่าใช้สอย     รวม     80,000  บาท 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เดข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ  
โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาล   จ านวน        40,000  บาท 
วันปีใหม่ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการป้องกันและลดอุบตัิเหตุช่วง 
เทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าใชจ้่ายให้แก่ อปพร. ค่าวัสดุไฟฟา้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก 
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งาน 
บริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน(00121)แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ  ล าดับที่ 4 หน้า 127 
 
โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาล   จ านวน        40,000  บาท 
 วันสงกรานต ์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการป้องกันและลดอุบตัิเหตุช่วง 
เทศกาลวันสงกรานต์ เชน่ ค่าคา่ใช้จ่ายให้แก่ อปพร. ค่าวัสดไุฟฟ้า ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) ยุทธศาสตร์การพฒันาที่ 5 ด้านการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ  ล าดับที่ 5 หนา้ 127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบรุี 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   80,000   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุน             
ทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา    รวม        80,000  บาท 
     งบด าเนินงาน    รวม          80,000  บาท 
        ค่าใช้สอย    รวม     20,000  บาท 

 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน       20,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอม 
พิวเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ (320400) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
(00211) 

 
ค่าวัสดุ     รวม   60,000  บาท 
วัสดุส านักงาน    จ านวน     20,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดสุ านักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ 
ธงชาติ สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง แผงกั้นห้อง  พระบรม 
ฉายาลักษณ์ แผนที่ น้ าดื่ม ฯลฯ (330100) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ 
ในแผนการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 

 
วัสดุงานบ้านงานครัว    จ านวน      20,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น น้ าดื่ม จาน ช้อน ไม้กวาด น้ ายา 
ล้างจาน สบู่ ถังขยะมูลฝอย ฯลฯ (330300) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ 
ในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา(00211) 
 
วัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน       20,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกคอม 
พิวเตอร์ เมาส์ แป้นพิมพ์ สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง เคร่ืองอ่านและ 
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ (331400) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ 
ในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
(00211)(330800) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน 
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
 
 
  
 
 
 
 



 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบรุี 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,324,139 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุน             
ทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    รวม      1,324,139  บาท 
      งบด าเนินงาน    รวม        660,139  บาท 
          ค่าใช้สอย    รวม    351,630  บาท 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
โครงการ กิน กอด เล่น เล่า สง่เสริมพัฒนาการปฐมวยั    จ านวน       22,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ กิน กอด เล่น เลา่  ส่งเสริม 
พัฒนาการปฐมวัย  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิลค่าอาหารว่าง 
และอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน 
รายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานระดบัก่อนวยัเรียนและ 
ประถมศึกษา (00212) แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมสาธารณสุข  
และการกีฬา  ล าดบัที่ 5 หน้า 104 
 
โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ    จ านวน          80,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการวนัเด็ก
แห่งชาติ   เช่น 
ค่าป้ายไวนิล ค่าของรางวัล ค่าวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตั้งจา่ยจากเงินราย 
ได้  ปรากฏในแผนการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยและประถม 
ศึกษา (00212) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ก. ยุทธศาสตร ์
จังหวัดที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดขีึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพ 
ทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3. ยุทธศาสตร์ ดา้นการพฒันาการศึกษา  
ศาสนา วัฒนธรรมสาธารณสุข และการกีฬา  แผนงานการศึกษา  
ล าดับที่ 2 หน้า 102 ) 
 

             โครงการวันแม่แห่งชาติ อิ่มอกอุ่นใจ     จ านวน                          
4,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการวนัแม่
แห่งชาติ อิ่มอก   
อุ่นใจ เช่น ค่าปา้ยไวนลิ ค่าของรางวัล ค่าวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตัง้จ่าย 
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนการศึกษา (00210) งานระดบัก่อนวัย 
และประถมศึกษา (00212) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี 
สุขภาพที่ดีขึ้น  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  
พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการ 



พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมสาธารณสุข และการกีฬา   
แผนงานการศึกษา ล าดบัที่ 6 หน้า 105 ) 
 

             โครงการหนูปลอดภัยจากน้ าไฟถ้าช่วยกันดูแลป้องกัน    จ านวน                        
6,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการหนู
ปลอดภัยจากน้ าไฟ 
ถ้าช่วยกันดูแลป้องกัน เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนการศึกษา (00210) งานระดับ 
ก่อนวัยและประถมศึกษา (00212) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี 
สุขภาพที่ดีขึ้น ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  
พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3. ยุทธศาสตร์ ด้านการ 
พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมสาธารณสุข และการกีฬา   
แผนงานการศึกษา ล าดับที่ 7 หน้า 105 ) 
 

 
 
       โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา    จ า น ว น                      
239,630  บาท 
           แยกเป็น 

1. ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
และอนุบาล  ตั้งไว้  151,900  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
และเด็กอนุบาล  จ านวน  31  คนๆละ 20 บาท  จ านวน 245 วัน 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุด 
หนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ 
ก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา (00212) (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับคุณภาพ 
ชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิง 
สร้างสรรค์ 3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา  
วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา แผนงานการศึกษา  
ล าดับที่ 10 หน้า 107 ) 
2. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(รายหัว) 
ตั้งไว้  52,700  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
(อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก จ านวน 31 คน อัตราคน 
ละ 1,700  บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 



มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุด 
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อน 
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับคุณภาพ 
ชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิง 
สร้างสรรค์ 3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา  
วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา แผนงานการศึกษา  
ล าดับที่ 1 หน้า 102 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 
ตั้งไว้  35,030  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 
ปี) จ านวน 
31 คน ดังนี้ 

1. ค่าหนังสือ                      อัตราคนละ  200  
บาท 

2. ค่าอุปกรณ์การเรียน        อัตราคนละ  200  บาท 
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน     อัตราคนละ  300  บาท 
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ  430  บาท 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 
28 มิถุนายน 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน 
งานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี 
ขึ้น ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  
พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3. ยุทธศาสตร์ ด้าน 
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา  
แผนงานการศึกษา ล าดับที่ 1 หน้า 102 ) 
 

             ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน                        
10,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ  เชน่  เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้  ปรากฏในแผนงานการ 
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  



 
       ค่าวัสดุ      ร ว ม         
308,509  บาท 
       ค่าอาหารเสริม (นม)     จ า น ว น                      
308,509  บาท 

1. ค่าอาหารเสริม (นม) สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น 

พื้นฐาน (สพฐ.)  ตั้งไว้  314,257  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-6 
จ านวน 3 โรงเรียน จ านวน 260 วัน  (จ านวน 52 สัปดาห์ๆละ  5  วัน) 
อัตราคนละ 7.37  บาท  แยกเป็น 

- โรงเรียนนิคมล านารายณ์   จ านวน  68  คน  เป็น
เงิน  130,302  บาท 

- โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา      จ านวน  65  คน  เป็น
เงิน  124,553  บาท 

- โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ     จ านวน  28  คน  เป็น
เงิน    53,654  บาท 

 
 
 
 

ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ( แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี 
สุขภาพที่ดีขึ้น ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  
พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3. ยุทธศาสตร์ ด้านการ 
พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา  

       แผนงานการศึกษา ล าดับที่ 8 หน้า 106 ) 
 

        งบเงินอุดหนุน      รวม        
644,000  บาท 
            เงินอุดหนุน      รวม         
644,000  บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
      อุดหนุนส าหรับสนับสนนุอาหารกลางวัน     จ านวน                      
644,000  บาท 

- เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวนัส าหรับเด็กนักเรียน 
สังกัดส านัก 
งานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 3 โรงเรียน 
ดังนี ้
1. โรงเรียนนิคมล านารายณ์ ตั้งไว้  272,000 

บาท 
นักเรียนจ านวน  68  คนๆละ  20  บาท  จ านวน  200  วัน 



2. โรงเรียนบ้านไร่พฒันา ตั้งไว้  260,000 
บาท 
นักเรียนจ านวน  65  คนๆละ  20  บาท  จ านวน  200  วัน 

3. โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ ตั้งไว้  112,000  
บาท 
นักเรียนจ านวน  28  คนๆละ  20  บาท  จ านวน  200  วัน 

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 
0808.2/ว3886  ลงวันที่  28 มิถุนายน 2562  ตั้งจ่ายจากเงินอดุหนุน 
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดบัก่อนวยั 
เรียนและประถมศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี 
สุขภาพที่ดีขึ้น ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  
พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3. ยุทธศาสตร์ ด้านการ 
พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา  

      แผนงานการศึกษา ล าดับที่ 9 หน้า 106 ) 
 

 
          

 
 

 
 

 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบรุี 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  496,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุน             
ทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข 
     งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น      รวม        
496,000  บาท 
           งบด าเนินงาน      รวม         
172,000  บาท 
 ค่าใช้สอย      รวม       
72,000  บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน                        
12,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าส ารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ 
ตามโครงการ 
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา้ ตามพระปณธิาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 



อัครราชกุมารี โดยส ารวจและขึน้ทะเบียนตามจ านวนสุนัขและแมว 
ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ  ตัวละ 6 บาท/ปี  โดยปฏิบัติตาม 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท  
0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหาร 
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) 

 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสนุัขบา้    จ านวน                        
60,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการรณรงค์
ป้องกันและ 
ควบคุมโรคพิษสนุัขบ้า เชน่ ค่าวัคซีน ค่าวัสดุ อปุกรณ์  ค่าปา้ย 
ไวนิล ฯลฯ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิ 
สุนัขบา้  ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก 
ยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยถือปฏิบตัิตาม 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท  
0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดตามโครงการ 
ของ อบต.นิคมล านารายณ์ ตัง้จา่ยจากเงินอุดหนนุทั่วไป  ปรากฏใน 
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารสาธารณสุขและงาน 
สาธารณสุขอ่ืน (00223) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
 
 
 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี 
สุขภาพที่ดีขึ้น ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 
3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
สาธารณสุข และการกีฬา แผนงานการศึกษา ล าดับที่ 7 หน้า 112 ) 

 
 ค่าวัสดุ      ร ว ม          
100,000 บาท 
 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     จ า น ว น                      
100,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก  
เช่น ทรายอะเบท น้ ายาพ่นหมอกควัน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารสาธารณสุข 
และงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) 
 

 งบเงินอุดหนุน      รวม        
324,000  บาท 
                เงินอุดหนุน      รวม         
324,000  บาท 



      เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์       
            อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้าน  จ านวน                      
180,000  บาท 
            สาธารณสุข      

- เพื่ อ จ่ า ย เป็ น เ งิ นอุ ดหนุ น ง านตามโครงกา ร
พระราชด าริด้าน 
สาธารณสุข หมู่ที่ 1-9 หมู่บ้านละ  20,000  บาท  เพื่อขับ 
เคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  ตามหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  
0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  ตั้งจ่ายจากเงินอุด 
หนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ก. 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี 
สุขภาพที่ดีขึ้น ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 
ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และ 
การกีฬา แผนงานสาธารณสุข ล าดับที่ 5 หน้า 111 ) 

- ค่าบริบาล  ตั้งงบหมวดค่าตอบแทน  อัตรา เดือน
ละ  6,000  บาท  จ านวน                     1 4 4,000  
บาท 
จ านวน 12 เดือน  จ านวน อปท.ละ 2 คน รวมเป็นเงิน 114,000  บาท 

 
 
 
 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,386,960 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุน             
ทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
     งานบริหารทั่วไปเกี่ยงกบัสงัคมสงเคราะห์      รวม     
1,386,960  บาท 
           งบบุคลากร      รวม         
849,060  บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม     
729,060  บาท 
 เงินเดือนพนักงาน                                         จ านวน                      
687,060  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  รวมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
ให้แก่พนักงาน 
ส่วนต าบล  ตลอดจนเงนิที่ก าหนดให้จ่ายเป็นลักษณะเงนิเดือน 



หรือเงินเพิ่มอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน  จ านวน  2 อัตรา ดังนี้ 
-ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวสัดิการ        ตั้งไว้  350,700  บาท 
-ต าแหน่งนักพฒันาชุมชนช านาญการ       ตั้งไว้  336,360  บาท 
(220100) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานสังคม 
สงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห ์
(00231) 
 

 เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน                        
42,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่า
ด้วยเงินเดือนและ 
เงินประจ าต าแหน่ง  ให้กับผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ซึ่ง 
มีสิทธิได้รบัค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 3,000  บาท หรอื 
เท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งที่กฎหมายก าหนด (220300) ตั้ง 
จ่ายจากเงินรายไดป้รากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) 
 

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน                      
108,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน (คา่จ้าง) เงินปรบัปรุง
ค่าตอบแทนพนัก 
งานจา้งตามกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจา้งทัว่ 
ไป จ านวน 1 อัตรา (200700) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ 
สังคมสงเคราะห์ (00231) 
 

 
 
 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง     จ านวน                        
12,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราว ให้แก่
พนักงานจ้างทั่ว 
ไป จ านวน 1 อัตรา (002800) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน 
งานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคม 
สงเคราะห์ (00231)  
      

งบด าเนินงาน          รวม      
487,900  บาท 
      ค่าตอบแทน         รวม      
123,200  บาท 
       ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน                      
50,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เป็นเงินรางวัลประจ าปี ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน 



สังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคม 
สงเคราะห์ (00231) 
 

      ค่าเช่าบา้น         จ านวน                      
60,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้นให้แก่พนักงานส่วนต าบลตามสิทธิ (310400) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) 
 

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       จ านวน                      
13,200  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่บุตรผู้บริหารและ 
พนักงานส่วนต าบลตามสิทธิ (310500) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไป 
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) 
 

 ค่าใช้สอย          รวม      
275,000  บาท 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
            รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน                    
120,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการบุคคลให้ปฏิบัติงานภายในที่ท า 
การองค์การบริหารส่วนต าบลนคิมล านารายณ์ เชน่ ค่าจา้งเหมา 
บริการปฏิบัติงานผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ฯลฯ (320100) ตาม 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 008.2/ว7120 ลง 
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เร่ืองหลัดเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจา้งเหมา 
บริการของ อปท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน 
สังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคม 
สงเคราะห์ (00231) 
 
 
 

 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
           ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      จ านวน                      
40,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น คา่เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนตา่งๆ ฯลฯ ตั้งจา่ยจาก 
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00213) งานบรหิาร 
ทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) 

 
      โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว      จ านวน                      
25,000  บาท 



- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานโครงการพัฒนาสตรีและ 
ครอบครัว เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารว่าง 
และกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ 
ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ 
สังคมสงเคราะห์  (00231) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ 
มีสุขภาพที่ดีขึ้น ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 
ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  3.ยุทธศาสตร์ 
ด้านการพฒันาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการ 
กีฬา  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ล าดับที่ 2 หน้า 108) 
 

      โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ คนพิการ     จ านวน                      
50,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
ผู้สูงอายุ คนพิการ เช่น คา่ปา้ยไวนิล ค่าจา้งเหมาจัดสถานที่ ค่าจ้าง 
เหมาเต้นท์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ 
ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ 
สังคมสงเคราะห์  (แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ 
มีสุขภาพที่ดีขึ้น ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 
ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  3.ยุทธศาสตร์ 
ด้านการพฒันาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการ 
กีฬา  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ล าดับที่ 9 หน้า 103) 
 
 
 
 
 
 

      โครงการส่งเสริมอาชีพภายในต าบลนิคมล านารายณ์    จ านวน                      
30,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพภายใน 
ต าบลนิคมล านารายณ์ เชน่ ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและกลาง 
วันพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยา 
กร ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 (00230) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์  (แผนพฒันา 
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดบั 
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มสีุขภาพที่ดีขึ้น ข.ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
เชิงสร้างสรรค์  3.ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา การศึกษา ศาสนา  
วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา  แผนงานสังคมสงเคราะห์  
ล าดับที่ 1 หน้า 101) 
 



      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม       จ านวน                      
10,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น  
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (320400) ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏ 
ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ 
สังคมสงเคราะห์ (00231) 
 

      ค่าวัสดุ          รวม        
50,000  บาท 
      วัสดุส านักงาน        จ านวน                      
20,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงานตา่งๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา  
ดินสอ ตรายาง ฯลฯ (330100)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ 
ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเก่ียว 
กับสังคมสงเคราะห์ (00231) 
 

      วัสดุคอมพิวเตอร์        จ านวน                      
30,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ 
หมึกคอมพิวเตอร์ เมาส์ แป้นพมิพ์ สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง 
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ (331400) ตั้งจ่าย 
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00230)  
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)  

 
 
 
 
 
 
 งบลงทุน      รวม           
39,700  บาท 
     ค่าครุภัณฑ์อื่น      รวม           

39,700  บาท 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
        เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน    จ านวน                        

17,000  บาท                              
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  2  
แกนหลัก (2 core)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน่้อยกว่า 2.2 GHz  
จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน่้อยกว่า 3 MB 



- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไมน่้อยกว่า 
4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไมน่้อยกว่า 1  
TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 120 GB  
จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน 
(Internal) หรือภายนอก  
(External) จ านวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไมน่อ้ยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว 

ความละเอียดแบบ FHD 
(1920 x 1080) 

- สามารถใช้งาน Wi-Fi (lEEE 802.11b,g,n,ac) และ 
Bluetooth 

      เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล     จ านวน                        
22,000  บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  4  

แกนหลัก (4 core)  
จ านวน 1 หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ หรือดีกว่า ดังนี้ 
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 

รวมในระดับ  
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ 
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 2.2 GHz. และมีหน่วย 
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graghics Processing Unit ) ไม่น้อยกว่า 
10 กน หรือ 
 

 
 
 
 
 
 

2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬกิา 
พื้นฐานไมน่้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา 



ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด

ความจุไมน่้อยกว่า 1  
TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 120 GB  
จ านวน 1 หน่วย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1,366x768 Pixel และมีขนาด 
ไม่น้อยกว่า 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ  VGA จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000  
Base-T  1หรือดีกว่า จ านวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง 

- สามารถใช้งาน Wi-Fi (lEEE 802.11b,g,n,ac) และ 
Bluetooth 

      อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)    จ านวน                             
700  บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ

อเนกประสงค์ (Smart Card) 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ 

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน่อ้ยกว่า 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมโยง (Interface) แบบ 

USB ได ้
- สามารถใช้กับบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่

ใช้แรงดันไฟฟา้ขนาด 
5 Volts,3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 

 
         งบเงินอุดหนุน      รวม          
50,000  บาท 
                 เงินอุดหนุน      รวม           
50,000  บาท 
      เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       
                 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนิคมล านารายณ์   จ านวน                      
50,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลนิคมล านารายณ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
(00231) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)  
สงเคราะห์  (แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดขีึ้น 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพ 
 ทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  3.ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันา การศึกษา 



 ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา  แผนงานสงัคมสงเคราะห์  
  ล าดับที่ 3 หน้า 129) 
 

  
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบรุี 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  2,255,080 บาท จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน             
ทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      รวม     
2,255,080  บาท 
           งบบุคลากร      รวม      
1,275,080  บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม      
593,720 บาท 
 เงินเดือนพนักงาน     จ านวน                      
527,720  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  รวมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
ให้แก่พนักงาน 
ส่วนต าบล  ตลอดจนเงนิที่ก าหนดให้จ่ายเป็นลักษณะเงนิเดือน 
หรือเงินเพิ่มอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน  จ านวน 2 อัตรา  ดังนี้ 
-ต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง                  ตั้งไว้  435,720  บาท 
-ต าแหน่งนายชา่งโยธา (ปง./ชง.)              ตั้งไว้    92,000  บาท 
(00240)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 
 

 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน     จ านวน                        
24,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราวของ
พนักงานส่วนต าบล 
และเงินทีป่รับเพิ่มส าหรับคุณวฒุิที่ ก.พ.หรือ ก.อบต.รับรอง ฯลฯ  
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล (220200) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ 
ในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะ 
และชุมชน (00241) 
 

 เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน                        
42,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่า
ด้วยเงินเดือนและ 
เงินประจ าต าแหน่ง  ให้กับผู้อ านวยการกองช่างซึ่งมีสิทธิได้รับค่า 
ตอบแทน เป็นรายเดือน เดือนละ 3,500  บาท หรือเท่ากับอัตราเงิน 



ประจ าต าแหน่งที่กฎหมายก าหนด (220300) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
กับเคหะและชุมชน 
 
 
 
 

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน                      
585,360  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน (คา่จ้าง) เงินปรบัปรุง
ค่าตอบแทนพนักงาน 
จ้างตามกรอบอัตราก าลังพนักงาน ดังนี้ 
     พนักงานจ้างตามภารกิจ  1 อัตรา  ดังนี้ 
     -ต าแหน่งพนักงานขบัรถกระเช้าไฟฟ้า   ตัง้ไว้  117,360  บาท 
     พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  6  อัตรา  ดังนี้ 
     -ต าแหน่งคนงานทั่วไป  5  อัตรา             ตั้งไว้  360,000  บาท 
     -ต าแหน่งคนงานทั่วไป(สถานีสูบน้ าไฟฟา้)ตั้งไว้  108,000  บาท 
(220700) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้จ านวน  477,360  บาท และตัง้จ่าย 
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน  108,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นคา่จ้าง 
ให้แก่คนงานทั่วไปสถานีสบูน้ าดว้ยพลังไฟฟ้า ตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 080.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิ.ย.61 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
กับเคหะและชุมชน (00241) 
 

 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจา้ง     จ านวน                        
96,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่
พนักงานจ้างตาม 
ภารกิจ 1 อัตรา และพนักงานจา้งทั่วไป 6 อัตรา ดังนี ้
-ต าแหน่งพนักงานขบัรถกระเช้าไฟฟา้    ตั้งไว้  24,000  บาท 
-ต าแหน่งคนงานทั่วไป  จ านวน 6 อัตรา  ตั้งไว้  72,000  บาท 
(22000) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน  84,000  บาท และตั้งจ่ายจาก 
 เงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน  12,000  บาท เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มการ 
 ครองชีพชั่วคราวลูกจา้งสถานีสบูน้ าด้วยพลงัไฟฟา้  ตามหนังสอื 
 กระทรวงมาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิ.ย.61 
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน (00240) งานบริหารทั่วไปเก่ียว 
 กับเคหะและชุมชน (00241) 
 

         งบด าเนินงาน      รวม        
980,000  บาท 
                 ค่าตอบแทน      รวม         
207,000  บาท 
            ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน                      
50,000  บาท 



- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับพนัก 
งานส่วนต าบลและพนักงานผู้มสีิทธิ ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้  ปรากฏ 
ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะ 
และชุมชน (00241) 
 
 
 
 

           ค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมงานจ้าง     จ านวน                    
100,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนส าหรับพนักงานสว่นต าบลและพนักงาน 
ผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
(00240) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 
 

            ค่าเช่าบา้น        จ านวน                      
48,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลตามสิทธ ิ
(310400) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ 
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
(00241) 
 

           เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       จ านวน                        
9,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่บุตรพนักงานสว่น 
ต าบลตามสทิธิ (310500) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน 
งานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคม 
สงเคราะห์ (00231) 
 

         ค่าใช้สอย      รวม        
530,000  บาท 
                 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
                รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน                    
500,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการบุคคลท างาน เช่น คนงานทั่วไป 
ผู้ช่วยช่างโยธา เป็นตน้ ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์การ  
เบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการของ อปท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป 
เก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241) 

          รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
           ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน                      
30,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร เชน่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่ 



พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน คา่ผา่นทางด่วนพิเศษ คา่ 
ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ  ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตั้งจา่ย 
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน 
บริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 
 
 
 
 

ค่าวัสดุ          รวม      
210,000  บาท 

  วัสดุส านักงาน        จ านวน                      
20,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าซื้อวสัดุส านักงานต่างๆ เชน่ กระดาษ แฟ้ม ปากกา 
ดินสอ ตรายาง ฯลฯ (330100) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน 
งานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ 
ชุมชน (00241) 
 

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน                      
40,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก 
ยางใน หัวเทียน สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ (330700) ตั้งจ่ายจากเงินราย 
ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป 
เก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 
 

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่       จ านวน                    
130,000  บาท 

- เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ดงันี้ 
1. รถกระเช้าไฟฟ้า           จ านวน  65,000  บาท 
2. รถจักรยายนต์ 2 คัน     จ านวน  60,000  บาท 
3. เครื่องตัดหญ้า             จ านวน     5,000  บาท     

(330800) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2560 เร่ือง  ประมาณรายจา่ยประจ าปีในลักษณะและอัตราค่า 
ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบสาธารณปูโภค ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
เคหะและชุมชน (00241) 
 

  วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน                      
20,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึก 
คอมพิวเตอร์ เมาส์ แป้นพิมพ์ สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง เคร่ืองอ่าน 
และบนัทึกข้อมูลแบบตา่งๆ ฯลฯ (331400) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
กับเคหะและชุมชน (00241) 
 



 
 
 
 
 
 
 

 งบลงทุน      รวม           
33,000  บาท 
     ค่าครุภัณฑ์อื่น      รวม           
33,000  บาท 
      เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน                                                    
23,000  บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  4  

แกนหลัก (4 core)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน่้อยกว่า 1.6 GHz และม ี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ 
ในการประมวลผลสงู จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน่้อยกว่า 6 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้   
1. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บน

แผงวงจรหลักที่ม ี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลกั 
ขนาดไมน่้อยกว่า 2 GB 

2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้ 
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไมน่้อยกว่า 
4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไมน่้อย 
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน่้อยกว่า  
120 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน 
(Internal) หรือภายนอก  
(External) จ านวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 



Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไมน่อ้ยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0 หรือ

ดีกว่า ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว 

ความละเอียด 
แบบ FHD (1920 x 1080) 

- สามารถใช้งาน Wi-Fi (lEEE 802.11b,g,n,ac) และ 
Bluetooth 

 
 
 
 
 
 
 
      เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนดิ Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จ านวน                        
10,000  บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 600x600 

dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 

ไม่น้อยกว่า 18 หน้า 
ต่อหน้าที่ (ppm) 

- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อ 
นาที (ppm) 

- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนา้อตัโนมัตไิด้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน่้อยกว่า 128 

MB 
- มีช่องเชื่อมโยง (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่น้อย 
กว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผา่นเครือข่าย 
ไร้สาย Wi-Fi (lEEE 802.11b,g,n) ได ้

- มีถาดใส่กระดาษได้ไมน่้อยกว่า 150 แผ่น  
- สามารถใชไ้ด้กับ A4 ,Letter,Legal และ Custom 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบรุี 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  3,833,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน             
ทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานไฟฟ้าถนน      รวม     
3,833,000  บาท 
           งบด าเนินงาน      รวม         
720,000  บาท 
 ค่าใช้สอย      รวม       
20,000  บาท 
 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน                        
20,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซมครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อ 
สร้างต่างๆ เช่น ถนนลาดยาง ฯลฯ (320400) ตั้งจ่ายจากเงินราย 
ได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่ว 
ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 
 

 ค่าวัสดุ      รวม         
700,000  บาท 
 วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ     จ านวน                      
250,000  บาท 



- เพือ่จ่ายเป็นค่าฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟา้  เทปพนั
สายไฟฟ้า สาย 
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เคร่ืองรับโทรทัศน์ จานรับสญัญา 
ดาวเทียม ล าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ (330200) ตั้งจ่ายจากเงินราย 
ได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน 
 (00242) 
 

 วัสดุก่อสร้าง      จ านวน         
450,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี 
แปรงทาสี  
ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก สังกะสี ตะปู ค้อน คีม  
เหล็กเส้น ท่อน้ าบาดาล อุปกรณ์ประปา ฯลฯ ที่จ าเปน็ในการ 
ปฏิบัติงานของ อบต.(330600) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 
  
 
 
 
 
 
 

         งบลงทุน      รวม      
3,113,000  บาท 
           ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           รวม      
3,113,000  บาท    
          ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                              
           โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     จ านวน                      
300,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างไหล่ทางถนน
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก (จากรอยต่อถนนสาย 21 หมู่ที่ 1) ต่อจากลาด 
ยางเดิม กม.128 ต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล  
จังหวัดลพบุรี ขนาดกว้าง 1.00 เมตร  ยาว 250 เมตร หนา 
0.01 เมตร (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) พร้อมติดตั้งป้าย 
 1 ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย ตั้งจา่ยจากเงิน 
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาเมืองสะอาด สงัคมคุณภาพ 
 และความสงบสุขของบ้านเมือง ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
 อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้อง 
ถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครง 
สร้างพื้นฐานและการคมนาคม  แผนงานเคหะชุมชน  
ล าดับที่ 74 หน้า 70) 

 



           โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลส์ติก     จ านวน                      
342,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
แอสฟัลส์ติก 
จาก กม.129 ถึงถนน คสล. หมู่ที่ 2 ต าบลนิคมล านารายณ์  
อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 
 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) พร้อมติดตัง้ 
ป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ปา้ย ตั้งจา่ยจากเงินอุด 
หนุนทั่วไป ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาเมืองสะอาด สงัคมคุณภาพ และ 
ความสงบสุขของบ้านเมือง ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. 
ในเขตจังหวัดที่ 5 บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ 
มีประสิทธิภาพ 1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 
 และการคมนาคม  แผนงานเคหะชุมชน ล าดบัที่ 78 หน้า 72) 

 
 
 
 
 
 
 

          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     จ านวน                      
320,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
(กม.126) จากถนน คสล.เดิมหมู่ที่ 3  เชื่อมต่อกับหมู่ที่ 6 
ต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จังหวัดลพบุรีขนาด 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) พร้อมติดตั้งปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 
1 ป้าย ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏใน (แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พฒันาเมือง 
สะอาด สงัคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง ข.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 บริหารจัดการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 1. ยุทธศาสตร์  
ด้านการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและการคมนาคม  แผนงานเคหะ 
ชุมชน ล าดบัที่ 80 หน้า 73 ) 

 
           โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     จ านวน                 
427,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
จากไร่นายจ ารอง ดวงค า หมู่ที่ 4 ต าบลนิคมล านารายณ์  
อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
160 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบที่อบต.ก าหนด) พร้อม 



ติดตั้งปา้ยประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ปา้ย ตั้งจา่ยจาก 
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาเมืองสะอาด  
สังคมคุณภาพ และความสงบสขุของบ้านเมือง ข. ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 บริหารจัดการองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสทิธิภาพ 1. ยุทธศาสตร์ ด้าน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม  แผนงานเคหะ 
ชุมชน  ล าดบัที่ 86 หน้า 76 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      จ านวน                     
284,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ต่อจาก 
ถนน คสล.เดิม ซอยจิรเดช หมู่ที่ 5  ต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอ 
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 105 เมตร  
หนา  0.15 เมตร (ตามแบบที่อบต.ก าหนด) พร้อมติดตั้งป้าย 
ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งจา่ยจากเงินรายได้   
และตั้งจา่ยจากเงินอุดหนนุทั่วไป  ปรากฏใน (แผนพฒันาท้องถิน่ 
(พ.ศ.2561-2565)  ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาเมืองสะอาด 
สังคมคุณภาพ และความสงบสขุของบ้านเมือง ข. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 บริหารจัดการองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพฒันาโครง 
สร้างพื้นฐานและการคมนาคม แผนงานเคหะชุมชน   
ล าดับที่ 91 หน้า 79 ) 

 
           โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     จ านวน                 
427,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากวัดโค้งรถไฟถึงสะพานฝาย หมู่ที่ 6 ต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอ 
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15  
เมตร (ตามแบบ อบต.นิคมฯ ก าหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ ์1 
ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ 
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)  



ใน (แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
พัฒนาเมืองสะอาด สงัคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 บริหารจดัการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 1.ยุทธศาสตร์ ด้าน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม แผนงานเคหะชมุชน 
ล าดับที่ 107 หน้า 87 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     จ านวน                 
320,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายกลางบา้น หมู่ที่ 8 ต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอ 
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15  
เมตร (ตามแบบ อบต.นิคมฯ ก าหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ ์1 
ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ 
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)  
ใน (แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
พัฒนาเมืองสะอาด สงัคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 บริหารจดัการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 1.ยุทธศาสตร์ ด้าน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม แผนงานเคหะชมุชน 
ล าดับที่ 115 หน้า 91 ) 

 
           โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     จ านวน                 
400,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายสมควร ค านวณถึงบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 9  ต าบลนิคม 
ล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จงัหวัดลพบุรี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150  
เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.นิคมฯ ก าหนด) พร้อมปา้ย 
ประชาสัมพนัธ์ 1 ป้าย ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน 
งานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ 
ชุมชน (00241) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ก.ยุทธศาสตร ์
จังหวัดที่ 3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสขุของ 



บ้านเมือง ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  
บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสทิธิภาพ 1. 
ยุทธศาสตร์ ดา้นการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและการคมนาคม  
แผนงานเคหะชุมชนล าดับที่ 125 หน้า 96 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     จ านวน                 
293,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากฝายซอยสดุใจ หมู่ที่ 7  ต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  140   เมตร  หนา 0.15  เมตร  
(ตามแบบ อบต.นิคมฯ ก าหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ปา้ย  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
(00240) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ใน  
(แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
พัฒนาเมืองสะอาด สงัคมคุณภาพ และความสงบสุขของบา้นเมือง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 บริหารจดัการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 1.ยุทธศาสตร์ ด้าน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม แผนงานเคหะชมุชน 
ล าดับที่ 112 หน้า 89 ) 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบรุี 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  270,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน             
ทั่วไป  แยกเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน    รวม       410,000  บาท 



           งบด าเนินงาน    รวม        380,000  บาท 
 ค่าใช้สอย    รวม    380,000  บาท 
 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี “ อบต.สัมพันธ์ตา้นยาเสพติด จ านวน        200,000  บาท 
       อ.ชัยบาดาล คร้ังที่ 17”  
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี 
  “ อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด อ.ชัยบาดาล คร้ังที่  17” เช่น คา่ถ้วยรางวัล 
 เงินรางวัล คา่น้ าดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
 ฯลฯ ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 (00250) งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)  แผนพฒันา 
 ท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดบัคุณภาพชีวิตของ 
    ประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 
    ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่นยืน 5. ยุทธศาสตร์ 
    การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ  แผนงานสร้างความ 
    เข้มแข็งของชุมชน ล าดบัที่ 3 หน้า 122) 
 
          โครงการชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลบัคืน    จ านวน         15,000  บาท
  
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลบัคืน 
  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน อปพร.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก 
 เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม 
 และสนบัสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
 2565) ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนให้มีสุขภาพ 
 ที่ดีขึ้น ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 บริหารจัดการทรัพยา 
 กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่นยนื 5. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคุณภาพชวีิต 
 และเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน ล าดบัที่ 7  
 หน้า 124) 
 
 
 
 
 
 
 

 
           โครงการฝึกอบรมพัฒนาคณุภาพและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี  จ านวน                        
30,000  บาท 
       และแผนชุมชน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการพฒันา
คุณภาพและ 
บูรณาการแผนพัฒนาท้องถิน่สีป่ี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล  
ฯลฯ ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน (00250) งานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเข้มแข็งของ 
ชุมชน (00252) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่



1 ยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ข.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 บริหารจัด 
การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่นยนื 5.  
ยุทธศาสตร์ การพฒันาคุณภาพชีวิตและเสริมสรา้งสงัคมที่มี 
คุณภาพ  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
ล าดับที่ 4 หน้า 123) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ( D.A.R.E ประเทศไทย)  จ านวน                        
30,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการศึกษา
เพื่อต่อต้านการ 
ใช้ยาเสพติด ( D.A.R.E ประเทศไทย) เชน่ ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการอบรม ฯลฯ ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งาน 
ส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งของชุมชน (00252)  
(แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่
1 ยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ข.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 บริหารจัด 
การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่นยนื 5.  
ยุทธศาสตร์ การพฒันาคุณภาพชีวิตและเสริมสรา้งสงัคมที่มี 
คุณภาพ  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
ล าดับที่ 6 หน้า 123) 
 

      โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม     จ านวน                        
50,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่า 
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ 
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม 
และสนบัสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)  
(แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่
1 ยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ข.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 บริหารจัด 



การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่นยนื 5.  
ยุทธศาสตร์ การพฒันาคุณภาพชีวิตและเสริมสรา้งสงัคมที่มี 
คุณภาพ  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
ล าดับที่ 8 หน้า 125) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง     จ านวน                        
50,000  บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการรักษา
ความสะอาด 
ถนนสายหลัก สายรอง ภายใต้กิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ และการ 
ร่วมมือก าจัดขยะมูลฝอยสองข้างถนน เชน่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ 
ท าความสะอาด คา่น้ าดื่ม ค่าป้ายไวนลิ ฯลฯ รายละเอียดตามโครง 
การ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน (00250) งานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเข้มแข็งของ 
ชุมชน (00252) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร ์
จังหวัดที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดขีึ้น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 บริหารจดัการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่นยนื 4. ยุทธศาสตร์ การ 
พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม   
แผนงานการเกษตร ล าดบัที่ 6 หน้า 117) 
 

            งบเงินอุดหนุน      รวม           
30,000  บาท 
      เงินอุดหนุน      รวม       
30,000  บาท 
       เงินอุดหนุนส่วนราชการ     จ านวน                        
30,000  บาท 
           อุดหนุนที่ว่าการอ าเภอชัยบาดาล ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ 
           ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอชัยบาดาล ประจ าปีงบประมาณ 2563 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ว่าการอ าเภอตาม
โครงการศูนย์ปฏบิัติการ 
ป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิอ าเภอชัยบาดาล ประจ าปีงบประมาณ  
2563  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม 
แข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งของ 



ชุมชน (00252) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร ์
จังหวัดที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดขีึ้น 
 

 
 
 
 

 
 
 
    

 
 

 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบรุี 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  203,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน             
ทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
     งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น      รวม        
203,000  บาท 
           งบด าเนินงาน      รวม         
155,000  บาท 
 ค่าใช้สอย      รวม     
155,000  บาท 
 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธ ี     จ านวน                        
25,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดงานตา่งๆ ซึ่งเป็นวนั
ส าคัญของทาง 
ราชการ เช่น วนัปยิมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่ง 
ชาติ ฯลฯ ตั้งจา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(00263) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ข. 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เพิ่มขีดความ 
สามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.ยุทธศาสตร์ ด้าน 
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม สาธารณสุข และการกีฬา 
แผนงานสาธารณสุข ล าดบัที่ 2 หน้า 113) 
 



      โครงการเข้าร่วมประเพณีวนัสงกรานต์     จ านวน               
30,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการเข้าร่วม
ประเพณีวัน 
สงกรานต์ เชน่ ค่าจา้งเหมารถขยายเสียงเคลื่อนที่ คา่ปา้ยไวนิล ค่า 
ใช้จ่ายในการตกแต่งรถขบวน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ 
ในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) งาน 
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนให้มีสุขภาพทีด่ีขึ้น ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. 
ในเขตจังหวัดที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 3.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา  
วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 
และนนัทนาการ ล าดับที่ 4 หน้า 114) 
 

 
      โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชนิีนาถ     จ านวน                  
50,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในกาด าเนินโครงการเฉลิม
พระเกียรติพระบรม 
ราชินนีาถ เชน่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ ตั้งจา่ยจากเงนิราย 
ได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาและนันทนาการ (00260)  งาน 
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับคุณภาพชวีิต 
ของประชาชนให้มีสุขภาพทีด่ีขึ้น ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. 
ในเขตจังหวัดที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 3.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา  
วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 
และนนัทนาการ ล าดับที่ 5 หน้า 114) 
 

      โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ      จ านวน                        
50,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการปกป้อง
สถาบนัส าคัญ 
ของชาติ เช่น คา่ตกแต่งสถานที ่ค่าป้ายไวนิล ค่าเชา่เต้นท์ เก้าอี้  
เครื่องขยายเสียง ฯลฯ ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ 
ศาสนาและนันทนาการ (00260)  งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น  
(00263) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ข. 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 บริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 5. ยุทธศาสตร์ การ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ แผนงานรักษา 
ความสงบภายใน ล าดบัที่ 2 หนา้ 125) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           งบเงินอุดหนุน      รวม           
48,000  บาท 
 เงินอุดหนุน      รวม       
48,000  บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ      

1. อุดหนุนจังหวัดลพบุรี     
  จ านวน                        28,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจังหวัดลพบุรีตามโครงการ

จัดงานแผ่นดนิ 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจ าปี 2563 ตามหนังสือจังหวัดลพบุรี  
ที่ ลบ 0023.4/ว3137 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
ทั่วไป (แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนให้มีสุขภาพทีด่ีขึ้น ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. 
ในเขตจังหวัดที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 3.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา  
วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 
และนนัทนาการ ล าดับที่ 3 หน้า 113) 
 

2. อุดหนุนที่ว่าการอ าเภอชัยบาดาล  
   จ านวน             20,000  
บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ว่าการอ าเภอชัยบาดาล 

ตามโครงการจัดงาน 
รัฐพิธีและปกป้องสถาบนัส าคัญของชาติ (610200) 2561 ตั้งจ่ายจากเงิน 
อุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ก.ยุทธศาสตร ์
จังหวัดที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดขีึ้น ข. 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถ 
ทางการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิต 3.ยุทธศาสตร์ ด้านการพฒันาการ 
ศึกษา ศาสนา วฒันธรรม สาธารณสุข และการกีฬา แผนงานการศาสนา 



วัฒนธรรมและนันทนาการ ล าดบัที่ 1 หน้า 113) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบรุี 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  155,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน             
ทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานการเกษตร 
     งานส่งเสริมการเกษตร      รวม        
155,000  บาท 
           งบด าเนินงาน      รวม         
135,000  บาท 
 ค่าใช้สอย      รวม     
135,000  บาท 
 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณรอบส านักงาน    จ านวน                        
50,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการปรับปรุภูมิทัศน์
รอบส านักงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้เกิดความสวยงามและความเปน็ 
ระเบียบเรียบร้อยของส านักงาน ค่าป้ายบอกอาคารส านักงาน คา่ 
ตัดสติ๊กเกอร์ป้ายประชาสัมพนัธ ์ค่าจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดบั ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งาน 
ส่งเสริมการเกษตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ก. 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนให้มี 
สุขภาพที่ดีขึ้น ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 
ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรม 
ชาติ และสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร ล าดับที่ 1 หนา้ 115) 
 



      โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน     จ านวน                
30,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน 
ภายใต้กิจกรรมการคัดแยกขยะต้นทาง จากบา้นสู่ชุมชน เชน่ คา่วัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าป้ายไวนลิ ฯลฯ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
งานการเกษตร(00320) งานส่งเสริมการเกษตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวติของ 
ประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ใน 
เขตจังหวัดที่ 3 เพื่มขีดความสามารถทางการศึกษาละพฒันาคณุภาพ 
ชีวิต 3.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม  
สาธารณสุข และการกีฬา  แผนงานสาธารณสุข ล าดับที่ 8 หนา้ 112) 
 
 
 

           โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์และแหล่งเรียนรู ้     จ านวน                          
5,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการปรับปรุภูมิทัศน์
และแหล่งเรียน 
รู้รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เกิดความสวยงามและความ 
เป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏใน 
แผนงานการเกษตร (00320)  งานสง่เสริมการเกษตร (แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดบัคุณ 
ภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น  ข.ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แผนงานการ 
เกษตร ล าดับที่ 1 หนา้ 115) 
 

      โครงการส่งเสริมพัฒนาศนูย์เรียนรู้เพื่อการเกษตรตามวิถีปรัชญาเศรษฐกิจ จ านวน                        
30,000  บาท 
       พอเพียง 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการส่งเสริม
พัฒนาศูนย์เรียน 
รู้เพื่อการเกษตรตามวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวิทยากร ค่า 
ป้ายไวนลิ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเชา่เต้นท์ เครื่องเสียง ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก 
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการ 
เกษตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 
1 ยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น  ข.ยทุธศาสตร์ 
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แผนงานการ 
เกษตร ล าดับที่ 3 หนา้ 116) 
 



      โครงการหมอดินการเกษตรตรวจสภาพดนิ     จ านวน           
20,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการหมอ
ดินการเกษตร 
ตรวจสภาพดนิ เช่น คา่วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าชุดตรวจสภาพ 
ดิน ฯลฯ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  
งานส่งเสริมการเกษตร (แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี 
สุขภาพที่ดีขึ้น  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 4  
ยุทธศาสตร์ การพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร ล าดบัที่ 4 หน้า 116) 
 
 
 

 ค่าวัสดุ      รวม       
20,000  บาท 
 วัสดุการเกษตร     จ านวน                        
20,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตรต่างๆ เช่น สารเคมี
ป้องกันและก าจัด 
ศัตรูพืช พันธุ์พชื ปุ๋ย วสัดุเพาะช า ฯลฯ (33100) ตั้งจ่ายจากเงินราย 
ได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร  
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบรุี 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  95,000  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุน             
ทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานการเกษตร 
     งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปา่ไม้        รวม          
95,000  บาท 
           งบด าเนินงาน      รวม           
95,000  บาท 
 ค่าใช้สอย      รวม       
95,000  บาท 
 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      โครงการธนาคารน้ า     จ านวน                       
45,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ
ธนาคารน้ า  เป็น 
กิจกรรมต่อเนื่องงบประมาณที่ผา่นมา โดยการเพิ่มธนาคารน้ า 
(บ่อ) ตามพืน้ทีน่้ าท่วมขังในหมู่บ้าน/ชุมชน เชน่ ค่าจา้งเหมา 
ขุดดิน ค่าจัดซื้อหิน ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินการ ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปา่ไม้ (00322) (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับคุณภาพ 
ชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น  ข.ยุทธศาสตร์การพฒันา 
ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 4 ยทุธศาสตร์ การพฒันาด้านการ 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แผนงานการ 
เคหะชุมชน ล าดับที่ 7 หน้า 118) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.      โครงการปลูกปา่เฉลิมพระเกียรติ                         
จ านวน    50,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการปลูกปา่
เฉลิมพระเกียรติ 
เช่น ค่าปา้ยไวนลิ ค่าตน้ไม้ ค่าวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตั้งจา่ยจากเงิน 
รายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่ง 
น้ าและปา่ไม้ (00322) (แผนพฒันาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับคุณภาพ 
ชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น  ข.ยุทธศาสตร์การพฒันา 
ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 4 ยทุธศาสตร์ การพฒันาด้านการ 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แผนงาน 
การเกษตร ล าดับที่ 5 หนา้ 117) 
 
 
 
 

 
 

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบรุ ี

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,043, 500  บาท จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษจีัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน             
ทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานการพาณิชย์ 
     งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปา่ไม้        รวม   
 1,043, 500 บาท 
           งบด าเนินงาน      รวม         
925,000  บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค      รวม     
925,000  บาท 
       ค่าไฟฟา้     จ านวน                      
925,000  บาท 

1. ค่าไฟฟา้กิจการประปา     ตั้งไว ้  900,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากิจการประปาของ อบต.นิคม

ล านารายณ ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

2. ค่าไฟฟา้สถานีสบูน้ าด้วยพลงังานไฟฟา้  ตั้งไว้  
25,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานสีูบน้ าด้วยพลงังานไฟฟ้า

ของ 
อบต.นิคมล านารายณ์ (340100) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์ (00330) งานกิจการประปา  
(00332) 
 

   งบลงทุน       รวม         
118,500  บาท 
 ค่าครุภัณฑ์      รวม     
118,500  บาท 
       ครุภัณฑ์การเกษตร      
           ค่าจัดซื้อปั๊มสบูน้ าบาดาล       จ านวน                      
118,500  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มสูบน้ าบาดาล (ซัมเมอร์ส) 
ดังนี ้
1. ปั๊มสูบน้ าบาดาล (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า 

จ านวน 3 ชุด 



เป็นเงิน   67,500  บาท 
2. ปั๊มสูบน้ าบาดาล (ซัมเมอร์ส) ขนาด 2.0 แรงม้า 

จ านวน 2 ชุด 
เป็นเงิน   51,000  บาท 

ราตาตามมาตรฐานท้องตลาด ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  แผนงานเคหะ 
และชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  
(00241) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)  
(แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ แบบ 
ผ.03 ล าดับที่ 1 และ 2 หน้า 165 ) 
 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบรุี 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  8,237,821  บาท จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุน             
ทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง 
     งบกลาง        รวม     
8,237,821  บาท 
          งบกลาง      รวม      
8,237,821  บาท 
 งบกลาง      รวม
 8,237,821  บาท 
  เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม     จ านวน                      
129,486  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทนุประกันสังคมแก่
พนักงานจ้าง 
เป็นเงินทีน่ายจา้งและลูกจา้งต้องส่งเข้ากองทุนประกันสงัคม 
ทุกเดือน ในอัตรา ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง จ านวน 2,589,720 บาท 
เป็นเงิน 129,486 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 105,486 บาท  
และตั้งจา่ยจากเงินอุดหนนุทั่วไป จ านวน 24,000 บาท ปรากฏ 
ในแผนงานงบกลาง ( 00410) งานงบกลาง (00411) 
 

  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      จ านวน                   
6,030,000  บาท 

- เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 
60 ปีบริบูรณ ์
ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ 
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยงัชีพไว้กับ 
อปท.แล้วโดยจา่ยอัตราเบี้ยยังชพี รายเดือนแบบขั้นบันไดส าหรับ 
ผู้สูงอายุ ดงันี ้



     -อายุ 60-69 ปี จ านวน 424 คน  เป็นเงิน 3,052,800  บาท   
     -อายุ 70-79 ปี จ านวน 219 คน  เป็นเงิน 1,839,600  บาท 
     -อายุ 80-89 ปี จ านวน  96  คน  เป็นเงิน    921,600  บาท 
     -อายุ 90 ปีขึ้นไป จ านวน  18  คน เป็นเงิน 216,000  บาท 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 
0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)  
(แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 
 
 

 
  
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ข. 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 บริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 5. ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างสังคมที่มีคุณภาพ แผนงาน 
งบกลาง ล าดับที่ 1 หนา้ 119)  
 

  
 
เบี้ยยังชีพคนพิการ             จ านวน        921,600  บาท   
     - เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตาม 
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดที่ได้แสดงความจ านงโดยการขอข้ึนทะเบียนเพื่อขอรับเงิน 
เบี้ยความพิการ จ านวน  105 คนๆละ 800 บาท/ต่อเดือน ตามมติคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2557 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง (00411) แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 บริหาร 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา 
คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ แผนงานงบกลาง ล าดับที่ 2 หน้า 119)  

 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์    จ านวน         42,000  บาท   
      - เพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทยไ์ด้รับรอง 
และท าการวินิจฉัยแล้ว มจี านวน 7 คน ๆละ 500 บาท/เดือน (110900) โดยปฏิบัติ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5 ก.ค.2561 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไปปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) แผนงานงบกลาง 
(00411) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มสีุขภาพที่ดีขึ้น ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใน 
เขตจังหวัดที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน  
5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสงัคมที่มีคณุภาพ  แผนงานงบกลาง 
ล าดับที่ 3 หน้า 119)  
 
ส ารองจ่าย     จ านวน       493,438  บาท  



     -เพื่อจ่ายในกรณีจ าเป็น ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
ของประชาชนเปน็ส่วนรวม และที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ (111000) โดยถือปฏิบัติ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน  
2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411) 

 
 
 
 
 

  รายจ่ายตามข้อผูกพัน     จ านวน                       
100,000 บาท 

1.  เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
ตั้งไว้  100,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกัน 
สุขภาพในระดบัท้องถิ่นหรือพื้นที่  เงินสมทบขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลขนาดกลางต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการ 
สาธารณสุขที่ได้รบัจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(ในปี 2561 ได้รับค่าบริการสาธารณสุขจ านวน 210,420  บาท) ตั้ง 
จ่ายจากเงินอุดหนนุทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411) (แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ก. 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนให้มี 
สุขภาพที่ดีขึ้น ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 
ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสงัคมที่มีคณุ 
ภาพแผนงานงบกลาง ล าดบัที่ 4 หน้า 120) 

    เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นท้องถิ่น (กบท.)  จ านวน                      182,357  
บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน 
ท้องถิ่น ค านวณจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท 
และเงินจา่ยขาดสะสม ไม่รวมรายไดป้ระเภทพันธบัตร เงินกู้  
เงินที่มีผู้อุทิศให้) รายรับ 30,000,000 บาท หักเงินอุดหนุนทุก 
ประเภท 11,764,300  บาท เหลือค านวณ กบท. 18,235,700 บาท 
ร้อยละ 1 = 182,357 บาท (120100) โดยถือปฏิบัติตามหนังสอื 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว2305 ลง 
วันที่ 26 ก.ค. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบ 
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 


