
รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป                                                                                                                                                                                                                
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
อ าเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร                
และเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง   รวม 7,778,700 บาท  (๑.๑+๑.๒+๑.๓+๑.๔) 
1. งบกลาง   รวม 7,778,700 บาท 

 ๑.๑ ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน  รวม 132,500 บาท 
  ๑.๑.๑ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 50,๐๐๐ บาท ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม   
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๑๙๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘08.2/ว3028  ลงวันที่ 6 มิถุนายน ๒๕61  เพ่ือจ่ายเป็นกองทุน
ประกันสังคมของพนักงานจ้างภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท ปรากฏในแผนงานงบกลาง                 
งานงบกลาง  
  ๑.๑.๒ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 62,500 บาท  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัด
ราชบุรี  ที่  รบ ๐๐๒๓.๑/ว๙๒๙๗ ลงวันที่   ๖ มิถุนายน  ๒๕๕๗ และหนังสือกระทรวงมหาไทย                 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘08.2/ว3028  ลงวันที่ 6 มิถุนายน ๒๕61 เพ่ือจ่ายเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพ                 
อบต. จอมประทัด  ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง                      
(ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 177 ข้อ 15 

   ๑.๑.3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลัก อปท.สมทบ ๑ ส่วน                  
และรัฐบาล ๑ ส่วน ตั้งไว้  2๐,๐๐๐  บาท ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0891.4/2502 ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘08.2/ว
3028  ลงวันท่ี 6 มิถุนายน ๒๕61 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท  ปรากฏในแผนงานงบกลาง             
งานงบกลาง (ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 169 ข้อ 3 แผนงานการ
พัฒนาด้านส่งเสริมสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ 
 

 ๑.๒ ประเภทเงินส ารองจ่าย   รวม 20๐,๐๐๐ บาท  
  ๑.๒.๑ เพ่ือจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นในกรณีที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ให้เป็นอ านาจ            
ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒และ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๒ ข้อ ๑๙ และตามหนังสือ
กระทรว งมหาดไทย  ด่ วนที่ สุ ด  ที่  มท  ๐๘๐๘ .๒/ ว๔๐๗๒ ลงวั นที่  ๑๕  กรกฎาคม ๒๕๕๙                               
ตั้งไว้ 20๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท ปรากฏในแผนงาน งบกลาง งานงบกลาง 
 

 ๑.๓ ประเภทบ าเหน็จบ านาญ  รวม 153,20๐ บาท 
  ๑.๓.๑ เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามหนังสือส านักงาน
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก  มท.๐๘๐๘.๕/ว๔๑ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ส าหรับ
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการตราเป็นข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ารายการประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมให้ถูกต้องโดยค านวณ
จากรายรับจริงที่เพ่ิมขึ้น ณ วันที่จัดท างบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือสมทบ 
กบท. โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๐๘.๒/ว2989ลงวันที่              
30พฤษภาคม ๒๕60 ตั้งไว้ 153,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญพนักงานส่วนต าบล                 
และลูกจ้างประจ า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
 



 

  ๑.4 ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป   ตั้งไว้รวม 7,293,000 บาท 
  1.4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ             
หรือทุพพลภาพ ตั้งไว้ 1,152,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 
0810.6/ว1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เพ่ือจ่ายให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพในต าบลจอมประทัด                            
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 172 ข้อ 9 

  1.4.2 เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 6,129,000 บาท ตามหนังสือ            
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.6/ว1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560                      
เพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในต าบลจอมประทัด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง                  
งานงบกลาง  (ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 172 ข้อ 10 

  1.4.3 เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                     
ตั้ ง ไว้  12,000 บาท จ านวน 2 คน ตามหนั งสือกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่ น  ด่ วนที่ สุ ด                            
ที่ มท 0810.6/ว1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน                
งบกลาง งานงบกลาง  (ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 172 ข้อ 11 
 
 

 
  



แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ส านักงานปลัดฯ 

 
 
 
 

งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัดฯ  ตัง้ไว้รวม 8,140,003 บาท (๑.+๒.+๓.+๔.) 
๑. งบบุคลากร รวม 5,673,120 บาท (๑.+๒.) 
 ๑.๑ หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว (ฝ่ายการเมอืง) รวม 2,225,520 บาท 
  ๑.๑.๑ ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้ 514,080 บาท  เพ่ือจ่ายเปน็เงินเดือนนายก/รองนายก 
  - นายก อบต. (20,400 x ๑๒) เป็นเงิน 244,800 บาท
  - รองนายก อบต. จ านวน ๒ คน (11,220 x ๑๒ x ๒) เป็นเงิน 269,280 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป  

  ๑.๑.๒ ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก  ตั้งไว้ 42,120 บาท         
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 
  - นายก อบต. (1,750 x ๑๒) เป็นเงิน 21,000 บาท 
  - รองนายก อบต. จ านวน ๒ คน (๘8๐ x ๑๒ x ๒) เป็นเงิน 21,120 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป 

  ๑.๑.๓ ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  ตั้งไว้ 42,120 บาท           
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 
  - นายก อบต. (1,750 x ๑๒) เป็นเงิน 21,000 บาท 
  - รองนายก อบต. จ านวน ๒ คน (๘8๐ x ๑๒ x ๒) เป็นเงิน 21,120 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป  

  ๑.๑.๔ ประเภทค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งไว้ 86,400 บาท 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ คน                
(7,200 x๑๒) เป็นเงิน 86,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  

  ๑.๑.๕ ประเภทค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาฯ 
ตั้งไว้ 1,540,800 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ 
  - ประธานสภาฯ (11,220 x ๑๒) เป็นเงิน   134,640 บาท 
  - รองประธานสภาฯ (9,180 x ๑๒) เป็นเงิน   110,160 บาท 
  - สมาชิกสภาฯ จ านวน ๑4 คน (7,200 x ๑๒ x ๑4) เป็นเงิน 1,209,600 บาท
  - เลขานุการสภาฯ 7,200 x ๑๒ เป็นเงิน      86,400 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปงานบริหารทั่วไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑.๒.หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว (ฝ่ายประจ า)   ต้ังไว้รวม 3,447,600 บาท 
  ๑.๒.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   ตั้งไว ้ 3,091,800 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท     
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

  ๑.๒.๒ ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง    ตั้งไว้ ๑๖๘,๐๐๐ บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล จ านวน ๕ อัตรา (ปลัด อบต./             
รองปลัด อบต. หัวหน้าส านักปลัดและหัวหน้าฝ่ายฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

  ๑.๒.๓. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล   ตั้งไว้ ๓๖,๐๐๐ บาท  
   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนต าบล เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

  ๑.๒.๔. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       ตั้งไว้ 127,80๐ บาท 
   - เ พ่ือจ่ าย เป็นค่ าตอบแทนพนักงานจ้ างตามภารกิจ   เป็นเงิน 127,800 บาท                         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

  ๑.๒.๕. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 24,๐๐๐ บาท 
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  เป็นเงิน 24,๐๐๐ บาท           
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
 
๒. งบด าเนินงาน  ตั้งไว้รวม 2,410,883 บาท ( ๒.๑+ ๒.๒) แยกเป็น 
 ๒.๑ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 2,085,883 บาท 
  ลักษณะค่าตอบแทน  (ส านักงานปลัด) รวม 61,000 บาท 

  ๒.๑.1 ประเภทค่าเช่าบ้าน        ตั้งไว้ 21,๐๐๐ บาท 
   - เ พ่ือจ่ายเป็นค่า เช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ ได้ รับตามระเบียบฯ                        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

  ๒.๑.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้ 40,๐๐๐ บาท  
   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ตามระเบียบฯ                 
ตั้งจ่ายจากเงินรายไดทุ้กประเภท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ลักษณะค่าใช้สอย   ตั้งไว้รวม  1,535,000 บาท 
  ๒.๑.๕ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว ้915,000  บาท  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐.- บาท ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล,ลูกจ้างประจ า,พนักงานจ้าง,คณะผู้บริหาร และสมาชิก อบต.ในการสัมมนาหรืออบรมบุคลากรท้องถิ่น  
ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบัน พัฒนาบุ คลากรท้ องถิ่ น  กรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่ น                       
และตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท            
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจ้างเหมาบริการท าความสะอาดภายในส านักงาน พนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเหลืองานบันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือส านักงานทั่วไป คนงานทั่วไป               
และอ่ืนๆ ที่จ าเป็นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการให้บริการประชาชน เป็นเงิน 780,000 บาท ตั้งจ่ายจาก 
เงินรายได้ทุกประเภท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
  - เ พ่ือจ่ายเป็นค่า โครงการจ้างเหมาบริการในการท าป้ายต่างๆ ตั้ ง ไว้  ๑๐,๐๐๐ บาท              
เช่น ป้ายรณรงค์พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ป้ายรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน             
ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และป้ายประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561             
- 2564) หน้า 187 ข้อ 1 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการบอกรับวารสาร สื่อ พิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ฯลฯ 
เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
(ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 187 ข้อ 2 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจัดจ้าง
สถาบันการศึกษาต่างๆ ท าการประเมินความพึงพอใจของประชาชน และค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ฯลฯ              
เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการเช่าพ้ืนที่ เว็บไซด์ของ อบต.จอมประทัด เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท                 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  (ข้อมูลมาจากแผน     
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 188 ข้อ 4 

  ๒.๑.๖ ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน       ตั้งไว้ 120,๐๐๐ บาท 
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน           
อ่ืน ฯลฯ เป็นเงิน 12๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป                    
งานบริหารทั่วไป  

  ๒.๑.๗ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้ 10๐,๐๐๐ บาท  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท         
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงานราชการ หรือนิเทศงานของ อบต.
หรือทัศนศึกษาดูงาน  หรือมาด าเนินกิจการอ่ืนที่เป็นประโยชน์กับอบต.โดยตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ ๑               
ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ตามหนังสือกระทรวงหาดไทยที่ มท๐๘๐๘๔/ว.3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน ๒๕
61 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ข้อมูลมาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 192 ข้อ 10 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาหรือคณะกรรมการและอนุกรรมการ   
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564)                   
หน้า 193 ข้อ 11 
 
 



    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท          
และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม แผนชุมชน การพัฒนาผู้น าชุมชน เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
(ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 183  ข้อ 2 
  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับบุคลากรท้องถิ่น                           
เพ่ือสร้างทัศนคติและจิตส านึกที่ดีงาม เป็นเงิน 5๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่ ว ไป งานบริหารทั่ วไป (ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี  พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม                                  
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  

  ๒.๑.๘ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
ตั้งไว้รวม 400,๐๐๐ บาท   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท.0808.2/ว0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561   
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  ตามที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก าหนด  (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้ง          
สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืนๆ)  เป็นเงิน 300,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท              
ปรากฏ ในแผนงานบริหาร งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   พ.ศ. 2561 - 
2564) หน้า 180 ข้อ 1 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการพัฒนาระบบการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น 
เป็นเงิน 30,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป  (ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 180 ข้อ 1 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก            
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนา ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก อบต. เป็นเงิน 50,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด             
เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป (ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 209  ข้อ 3 
 

  ลักษณะค่าวัสดุ    ต้ังไว้รวม  489,883 บาท 
  ๒.๑.๑๐ ประเภทวัสดุส านักงาน  ตั้งไว้ 126,883 บาท  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดซื้อวัสดุส านักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กาว แฟ้ม           
แบบพิมพ์ ไม้บรรทัด หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

  ๒.๑.๑๑ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้ 4๐,๐๐๐ บาท  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อน               
ส้อม แก้วน้ า จานรอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภทปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

  ๒.๑.๑๒ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้ 8๐,๐๐๐ บาท    
             - เ พ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดซื้ อ วัสดุยานพาหนะส าหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์                
เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หม้อน้ ารถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 



 

  ๒.๑.๑๓ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้ 90,๐0๐ บาท  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามัน
เบนซิน ถ่าน น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ส าหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของ อบต. หรือของส่วน
ราชการอ่ืนที่ขอยืมน ามาใช้ในงาน อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  

  ๒.๑.๑๕ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 153,๐๐๐ บาท  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ แผ่นกรองแสง โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท    
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 
 ๒.๒ หมวดค่าสาธารณูปโภค  ต้ังไว้รวม 325,๐๐๐ บาท แยกเป็น 
  ๒.๒.๑ ประเภทค่าไฟฟ้า  ตั้งไว้ ๒50,๐๐๐ บาท  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล โรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ 
๕ ต าบลจอมประทัด และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

  ๒.๒.๒ ประเภทค่าบริการโทรศัพท์  ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท  
  - เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น โ ค ร งกา รค่ า โ ทรศั พท์  ส า ห รั บที่ ท า ก า รอ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว นต าบล                            
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด                 
ตั้งจ่ายจากเงินรายไดทุ้กประเภท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

  ๒.๒.๓ ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ โทรภาพหรือโทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายไดทุ้กประเภท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

  ๒.๒.๔ ประเภทบริการไปรษณีย์  ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดซื้อไปรษณีย์ ค่าธนาณัติค่า ซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร และค่าอากร
แสตมป์ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

  ๒.๒.๕ ประเภทค่าประปา  ตั้งไว้ 20,๐๐๐ บาท  
  - เ พ่ือจ่ ายเป็น โครงการค่าน้ าประปาในส านักงาน  ตั้ งจ่ ายจากเงินรายได้ ทุกประเภท                  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
 
 

๓. งบลงทุน  ตั้งไว้รวม 16,000 บาท  
 ๓.๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง  ต้ังไว้รวม 16,000 บาท  
  ลักษณะค่าครุภัณฑ์ ต้ังไวร้วม 16,000 บาทแยกเป็น 
  ๓.๑.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                       ตั้งไว้   16,000  บาท  
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน จ านวน ๑ เครื่อง                 
เป็นเงิน 16,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุก ประเภทปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป                
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปีพ.ศ.๒๕61) (ข้อมูลมาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 201 ข้อ 36 รายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 



   

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี 
  คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
  1) ในกรณีทีม่ีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว 
  สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
  (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ 
  2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว 
  สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz 
   - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วยหรือ  
     ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
   - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
   - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  
     Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย 
 
    ๔. งบเงินอุดหนุน รวม ๔๐,๐๐๐ บาท 
 ๔.๑ หมวดเงินอุดหนุน รวม  ๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๔.๑.๑ อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะศาลพระ  ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น  (สถานที่กลาง)  ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะศาลพระ ที่ รบ. 72901/ว424  
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 40,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ส านักงานปลัด 

 
 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ตั้งไว้รวม 2,915,000 บาท (๑+๒) 
๑. งบด าเนินงาน รวม 415,๐๐๐ บาท 
 ๑.๑ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 415,๐๐๐ บาท 
  ลักษณะค่าใช้สอย รวม 365,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     ตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐ บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจ้างเหมาบริการเวรยามในการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่        
และทรัพย์สินของ อบต. จ านวน ๑ อัตราเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท              
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  

  ๑.๑.๒ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ             
ตั้งไว้ 305,000 บาท    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท.0808.2/ว0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561   
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณะ
ภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดิน ถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว           
อัคคีภัย และไฟป่า ตามหนังสือด่วนมากที่  มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๐๖ ลงวันที่  ๒๖ มิถุนายน๒๕๕๖           
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙               
เป็นเงิน 10๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีพ.ศ.2561               
- 2564)  หน้า 181  ข้อ 2 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)          
เป็นเงิน 15๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.2561                 
- 2564) หน้า 181  ข้อ 1 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ 
หรือสงกรานต์  เป็นต้น ตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุ ด  ที่  มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๐๗๒                      
ลงวันที่  ๑๕  กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็น เ งิน  55,๐๐๐ บาท ตั้ งจ่ ายจากเ งินรายได้ทุกประเภท                       
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน               
(ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 182 ข้อ 3   

  ลักษณะค่าวัสดุ ต้ังไว้ 5๐,๐๐๐ บาท 
  ประเภทค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง     ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐ บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดซื้อเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ 
เครื่องดับเพลิงต่างๆ เช่น ถังเคมีดับเพลิง สายส่งดับเพลิง หัวฉีด และอ่ืนๆ ส าหรับประจ ารถดับเพลิง               
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน  
 
 
 
 



 
2. งบลงทุน ตั้งไว้รวม ๒,50๐,๐๐๐ บาท 
 2.๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รวม ๒,50๐,๐๐๐ บาท 
  ลักษณะค่าครุภัณฑ์ รวม ๒,50๐,๐๐๐ บาท 
  2.๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                      ตั้งไว้ 2,50๐,๐๐๐ บาท  
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ จ านวน 1 คัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ.๒๕60) (ข้อมูลมาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสีปี พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 6  
    
    คุณลักษณะ  

- รถบรรทุกน้ า (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
  170 กิโลวัตต์ 

         - ถังบรรจุน้ า มีปริมาตรความจุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 
- น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 12,000 กิโลกรัม 

   

 

                     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ส านักงานปลัด 
 
 

งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งของชุมชน  ตั้งไว้รวม  642,000 บาท 
๑. งบด าเนินงาน รวม 642,000 บาท 
 ๑.๑หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 642,000 บาท 
  ลักษณะค่าใช้สอยตั้งไว้ 642,000 บาท 
  ๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้ 532,๐๐๐ บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาศักยภาพและการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบต.จอมประทัด ผู้น าท้องที่  ผู้น าชุมชน และกลุ่มอ่ืนๆ            
เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตลอดจนรายจ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  เป็นเงิน            
30๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้า 190 ข้อ 7 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาศักยภาพและการศึกษาดูงานของกลุ่มพลังมวลชน กลุ่มเยาวชน 
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี และกลุ่มอ่ืนๆ ในต าบลจอมประทัด เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ตลอดจนรายจ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นต้องจ่าย เป็นเงิน ๑5๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (ข้อมูลมา
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 191  ข้อ 8 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการรณรงคป์้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นเงิน 3๐,๐๐๐ บาท ในต าบล                
จอมประทัด เช่น การจัดกิจกรรม ให้ความรู้แก่ เด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมเข้าค่ายยาเสพติด                      
รณรงค์ประชาสัมพันธ์วันยาเสพติดโลกและจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้            
ทุกประเภท ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง            
ของชุมชน  (ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 179 ข้อ 1 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุโดยพัฒนากายและจิตเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ 
เป็นเงิน 30,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน            
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.2561 - 2564) 
หน้า 170 ข้อที่ 6  
  - เ พ่ือจ่ ายเป็นค่า โครงการการส่ ง เสริมอาชีพ  ลดรายจ่าย เ พ่ิมรายได้ ให้แก่ประชาชน                     
ต าบลจอมประทัดเป็นเงิน  12,๐๐๐ บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภทปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  (ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น              
สีปี พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 176  ข้อที่ 1  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการเกี่ยวกับการจัดปัญหาเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนในท้องถิ่น 
เป็นเงิน 10,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.2561 - 2564) 
หน้า 170 ข้อที่ 5 
 
 
 
 
 



 
  ๑.๑.๒ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ            
ตั้งไว ้รวม 110,000 บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท.0808.2/ว0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561   
 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในกิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือความสามัคคีของคนในชาติ เป็นเงิน 3๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  (ข้อมูลมาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 211 ข้อ 2 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 
แหล่งท่องเที่ยว เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท  ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี 
พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 207 ข้อที่ 1  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจิตอาสา เทิดไท้ องค์ราชัน เป็นเงิน 30,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ทุกประเภท  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง            
ของชุมชน 
 
 

แผนงานการเกษตร 
ส านักงานปลัดฯ 

 
 

งานส่งเสริมการเกษตร ตั้งไว้รวม 1๕,๐๐๐ บาท 
๑. งบด าเนินงาน รวม 1๕,๐๐๐ บาท 
 ๑.๑หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 1๕,๐๐๐ บาท 
  ลักษณะค่าใช้สอย รวมต้ังไว้ 1๕,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้ 1๐,๐๐๐ บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรพอเพียง การพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การเกษตร เช่น โครงการแลกเปลี่ยนพันธุ์ข้าว โครงการสนับสนุนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านการเกษตร งานให้ความรู้ เรื่องเกษตรปลอดภัย การพัฒนาข้อมูลของศูนย์ถ่ายทอดการเกษตร           
การสนับสนุนการด าเนินการขับเคลื่อนการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ เป็นเงิน 1๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจาก          
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  (ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี 
พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 185  ข้อที่ 1  

  ๑.๑.๒ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  ๆ                                     
ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท       
               
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบล  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท.0808.2/ว0444  ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร (ข้อมูลมาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 185 ข้อ 2 
 

 
 
 



 
แผนงานสาธารณสุข 

ส านักงานปลัด 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    รวม  5๐,๐๐๐ บาท 
1. งบด าเนินงาน 50,000 บาท 
 1.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุรวม 5๐,๐๐๐ บาท 
   ลักษณะค่าวัสดุ ต้ังไว้รวม  5๐,๐๐๐ บาท 
       1.1.1 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตั้งไว้   5๐,๐๐๐ บาท  
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภทปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.2561 - 
2564) หน้า 175 ข้อที่ 16  
 
 
 

งานบริการสาธารณสุขและงานบริการสาธารณสุขอื่น  รวม  ๑15,๐๐๐ บาท  (๑+๒) 
๑. งบด าเนินงาน รวม 55,๐๐๐  บาท 
 ๑.๑หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 55,๐๐๐ บาท 
  ลักษณะค่าใช้สอย ต้ังไว้รวม 55,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ           
ตั้งไว้รวม  55,๐๐๐  บาท  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อตามฤดูกาล                           
ตั้งไว้ 55,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภทปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานบริการสาธารณสุขอ่ืน(ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 174                   
ข้อที่ 14                    
   
   

๒. งบเงินอุดหนุน รวม  ๖๐,๐๐๐ บาท 
 ๒.๑ หมวดเงินอุดหนุน รวม ๖๐,๐๐๐บาท 
  ๒.๑.๑ ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน                                           ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท  
  - เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข               
หมู่ที่ ๑-๘  ต าบลจอมประทัด เพ่ือใช้ในการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561  ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท                           
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานบริการ
สาธารณสุขอ่ืน (ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 173 ข้อที่ 13                 
  
 
 

 
 
 
 
 



 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ส านักงานปลัด 
 
 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งไว้รวม  662,200  บาท 
๑. งบด าเนินงาน รวม 662,200 บาท 
 ๑.๑ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 662,200 บาท 
  ค่าใช้สอย ตั้งไว้ ๔๙๙,๖๐๐ บาท 
  ๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                ตั้งไว้ ๔๖๙,๖๐๐ บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ และพนักงานประจ า           
รถบรรทุกขยะ จ านวน ๓  อัตรา  เป็นเงิน  ๒๔๙,๖๐๐  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชนงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564)                  
หน้า 206 ข้อ 1 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจ้างเหมาเกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเอกชน          
หรือหน่วยงานอ่ืนก าจัดขยะ เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

  ๑.๑.๒ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ            
ตั้งไว้รวม  ๓๐,๐๐๐  บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการรณรงค์ให้ความรู้ให้แก่ประชาชนในการบริหารจัดการขยะตามหลัก ๕ RS 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชนงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

 ค่าวัสดุ  ตั้งไว้  162,600  บาท 
          ๑.๑.๓ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว         ตั้งไว้ ๗๒,๖๐๐ บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดซื้อถังขยะทั่วไป และถังขยะแยกประเภท ตามนโยบานของรัฐบาล                 
เป็นเงิน  ๗๒,๖๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 206 ข้อ 1 

1.1.4 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        ตั้งไว ้90,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น เช่นน้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ส าหรับรถยนต์ 

บรรทุกขยะมูลฝอย เป็นเงิน  90,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน               
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
กองคลัง 

 
 

งานบริหารงานคลัง กองคลัง รวม 2,230,580.00 บาท 
     1. งบบุคลากร รวม 1,319,580.00 บาท 
         1.1 หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว (ฝ่ายประจ า) รวม 1,319,580.00 บาท 
               1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (ฝ่ายประจ า) รวม 896,580.00 บาท 
                - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 3 อัตรา เป็นจ านวนเงิน 
896,580.00 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  

               1.1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้ 42,000.00 บาท 
                - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา เป็นจ านวนเงิน 
42,000.00 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  

                 1.1.3 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า ตั้งไว้ 229,200.00 บาท 
                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าให้แก่ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 อัตรา เป็นจ านวนเงิน 
229,200.00 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  

                 1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 127,800.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
        - ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จ านวน 
1 อัตรา 127,800.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

        1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 24,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็น 
                  - เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา เป็นจ านวนเงิน 
 24,000.00 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

  

   2. งบด าเนินงาน รวม 911,000.00 บาท 

          2.1 หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ รวม 906,000.00 บาท 
                ค่าตอบแทน รวม 72,000.00 บาท 
                    2.1.1 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 42,000.00 บาท 
                    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา เป็นจ านวนเงิน  
42,000.00 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  

  2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 30,000.00 บาท 
                     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและผู้มีสิทธิ  
เบิกได้ตามระเบียบฯ ของทางราชการ เป็นจ านวนเงิน 30,000.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงาน 
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง  
    
 



ค่าใช้สอย รวม 670,000.00 บาท 
2.1.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 258,000.00 บาท 

          - เพ่ือจ่ายเป็นโครงการค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ของทางราชการในการประชุม อบรมสัมมนาต่างๆ ฯลฯ เป็นจ านวน
เงิน 30,000.00 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  

- เพ่ือจ่ายเป็นโครงการค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่พัสดุ และอ่ืนๆ ที่จ าเป็นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน เป็นจ านวนเงิน 
228,000.00 บาท ตั้งจ่ายจาก  เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  

2.1.5 ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน รวม 40,000.00 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ประเภทครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน

อ่ืนๆ วัสดุถาวรต่างๆ ฯลฯ เป็นจ านวนเงิน 40,000.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  

2.1.6 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ รวม 372,000.00 บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว0444               
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี เช่น การจัดท าทะเบียน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน, ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ เป็นจ านวนเงิน 
180,000.00 บาท  ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการเดินทางไป 
ราชการ อบรมสัมมนา ฯลฯ เป็นจ านวนเงิน 40,000.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ             
เป็นจ านวนเงิน 122,000.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป              
งานบริหารงานคลัง 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้กับคณะกรรมการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ  เป็นจ านวนเงิน 30,000.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป                 
งานบริหารงานคลัง  

   ค่าวัสดุ รวม 164,000.00 บาท 
2.1.7 ประเภทวัสดุส านักงาน ตั้งไว้ 94,000.00 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม คลิป ตรายาง แบบพิมพ์

ต่างๆ   ซอง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการสั่งซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ปากกา ดินสอ ฯลฯ เป็นจ านวนเงิน 94,000.00 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  

2.1.8 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 70,000.00 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และแบบ inkjet แผ่นดิสก์ 

แผ่นซีดีและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นจ านวนเงิน 50,000.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  
               2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 5,000.00 บาท แยกเป็น 

2.2.1 ประเภทบริการไปรษณีย์ ตั้งไว้ 5,000.00 บาท 
      – เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าส่งพัสดุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่า

เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร (ดวงตราแสตมป์) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง  



แผนงานการศึกษา 
กองการศึกษา 

 
 

 

ประมาณการรายจ่ายทุกแผนงานรวมทั้งส้ิน  2,453,637 บาท 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  รวม  1,403,326  บาท (๑+๒+๓) 
๑. งบบุคลากร   รวม ๙๐๘,๙๖๐  บาท  
 ๑.๑ หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว (ฝ่ายประจ า)  ต้ังไว้รวม ๙๐๘,๙๖๐ บาท 
  ๑.๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน                
ส่วนต าบลจ านวน ๑ อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

  ๑.๑.๒ ประเภทเงินเดือนครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมประทัด ตั้งไว้ ๒๗๔,๖๘๐ บาท                   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมประทัด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

   ๑.๑.๓ ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่
พนักงานส่วนต าบลจ านวน ๑ อัตรา เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

          ๑.๑.๔ ประเภทค่ าตอบแทนลูกจ้างประจ า  ต าแหน่ ง  สันทนาการ  จ านวน ๑ อัตรา                       
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างประจ า เป็นเงิน ๒๔๐,๔๘๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

 ๑.๑.๕ ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ ๑๒๗,๘๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน ๑ อัตรา ๑๒๗,๘๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

  ๑.๑.๖ ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๒๔,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครอง
ชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน ๑ อัตรา เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 
๒. งบด าเนินงาน   รวม 486,766   บาท 
 ๒.๑ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  รวม 486,766  บาท  
   ลักษณะค่าตอบแทน รวม ๓๐,๐๐๐ บาท 
    ๒.๑.๑ ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ลักษณะค่าใช้สอย  ต้ังไว้รวม  396,766  บาท แยกเป็น 
   ๒.๑.๔ ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้รวม 256,600 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ 
  - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล และผู้ดูแลเด็ก  อบต.จอม
ประทัดในการสัมมนาหรืออบรม ฯลฯ เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  - ค่าจ้างเหมาบริการในการท าป้ายต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท                        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                      
  - ค่าจ้างเหมาบริการดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมประทัด จ านวน ๑ อัตรา                        
เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 
  - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.จอมประทัด ได้แก่ รั้วกั้นเครื่องเล่นเด็ก และปู
หญ้าเทียม หลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ ตามแบบที่อบต.จอมประทัดก าหนด  เป็นเงิน 108,600 บาท               
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น สี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ล าดับโครงการที่ 3 หน้า 208) 

   ๒.๑.๕ ประเภทรายจ่ายซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ เช่น วัสดุต่างๆ ครุภัณฑ์
ต่างๆฯลฯ                         เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

  ๒.๑.๖ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ ตั้งไว้รวม ๕๖,7๖๖ บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
   ค่าใช้จ่ายงานส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมประทัด ตั้งไว้ ๒8,4๖๖ บาท 

- ค่าใช้จ่ายโครงการหนูน้อยก้าวสู่อาเซี่ยน ตั้งไว้ ๔,๕๐๐ บาทเพ่ือใช้ส าหรับโครงการหนูน้อยก้าวสู่
อาเซี่ยน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ล าดับโครงการที่ ๑๒ หน้า ๑๖๓) 

- ค่าใช้จ่ายโครงการรับสมัครนักเรียน ตั้งไว้ ๓,๕๕๑ บาท เพ่ือใช้ส าหรับโครงการรับสมัครนักเรียน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ล าดับโครงการที่ ๑๒ หน้า ๑๖๓) 

- ค่าใช้จ่ายโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ ๓,๔๘๕ บาท เพ่ือใช้
จ่ายตามโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็ก(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ .ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ล าดับโครงการที่ ๑๒ หน้า ๑๖๓) 

- ค่าใช้จ่ายโครงการวันไหว้ครู(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต .จอมประทัด) ตั้งไว้ ๒,๘๖๕ บาท เพ่ือใช้
จ่ายตามโครงการวันไหว้ครู(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต .จอมประทัด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ -๒๕๖๔ ล าดับโครงการที่ ๑๒ หน้า ๑๖๓) 

- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขอนามัยใส่ใจเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมประทัด) ตั้งไว้ 
๑๑,๙๖๕ บาท เพ่ือจ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขอนามัยใส่ใจเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต .
จอมประทัด) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ล าดับโครงการที่ ๑๒ หน้า ๑๖๓) 

- ค่าใช้จ่ายโครงการนิเทศภายในชั้นเรียน ตั้งไว้ 2,100 บาท เพ่ือจ่ายตามโครงการนิเทศภายใน        
ชั้นเรียน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ล าดับโครงการที่ ๑๒ หน้า ๑๖๓) 

  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เป็นเงิน ๒๘,๓๐๐ บาท 
  -  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ตั้งไว้ ๕,๓๐๐ บาท เพ่ือจ่ายตาม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน (แผนพัฒนาสี่ปี พ .ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ล าดับโครงการที่ 
๑๑ หน้า ๑๖๓) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ล าดับโครงการที่ ๑๑ หน้า ๑๖๓) 
       



 - ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ ๒๓,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ล าดับโครงการที่ ๑๑ หน้า ๑๖๓) 

  ๒.๑.๗ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ                   
ตั้งไว้ ๗๓,๔๐๐ บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท.0808.2/ว0444   ลงวันที่ 24 
มกราคม 2561   เพ่ือจ่ายเป็น  
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ               
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
  - ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน เป็นเงิน ๕๘,๔๐๐ บาท เพ่ือจ่ายตาม
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ล าดับโครงการที่ ๑ 
หน้า ๑๘๓) 
   
  ลักษณะค่าวัสดุ  ต้ังไว้รวม ๖๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๑.๘ ประเภทวัสดุส านักงาน โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือโครงการ
จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ส าหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมประทัด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ๒๕๖๔ ล าดับโครงการที ่๑๒ หน้า ๑๖๓) 
  ๒.๑.๙ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์แผ่นซีดี  แผ่นกรองแสง  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ล าดับโครงการที ่๑๒ หน้า ๑๖๓) 
  ๒.๑.๑๐ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท              
เพ่ือโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ส าหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมประทัด (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ล าดับโครงการที ่๑๒ หน้า ๑๖๓) 

๓. งบลงทุน รวม 7,600 บาท 
 ๓.๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง  รวม 7,600 บาท 
  ลักษณะครุภัณฑ์  รวม 7,600 บาท 
   ๓.๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ตั้งไว้ ๗,๖๐๐ บาท 
  - โครงการจัดซื้อโต๊ะท างานส าหรับบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ ๗,๖๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะ
ท างานส าหรับบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๒ ตัว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท.
0808.2/ว0444   ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  ล าดับ
โครงการที ่๒๗  หน้า ๑๙๘) 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนงานการศึกษา 

กองการศึกษา 
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา  รวม ๗๐๐,๓๘๖ บาท 
๑. งบด าเนินงาน  รวม ๓๖๐,๓๘๖ บาท 
 ๑.๑ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   รวม ๓๖๐,๓๘๖ บาท 
  ลักษณะค่าใช้สอย   รวม ๑๔๖,๙๐๐ บาท 
  ๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท 
  - ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมประทัด ตั้งไว้ 
๒๐,๐๐๐ บาท ส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมประทัด ประทัด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ล าดับโครงการที่ ๑๒ หน้า ๑๖๓) 

    ๑.๑.๒ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ                
“โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา” โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                    
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561   ตั้งไว้รวม ๑๒๖,๙๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
  - อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอม
ประทัด  (๒๐ คน x ๒๐ บาท x ๒๔๐ วัน)เป็นเงิน ๙๘,๐๐๐ บาท  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
ล าดับ โครงการที่ ๕  หน้า ๑๖๐) 
   - โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.จอมประทัด ตั้งไว้ ๒๘,๙๐๐ บาท                              
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ล าดับโครงการที ่๑ หน้า ๑๕8) 
          ** หมายเหตุ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ ได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
   ลักษณะค่าวัสดุ  ต้ังไว้รวม  ๒๑๓,๔๘๖ บาท 
  ๑.๑.๓ ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)  ตั้งไว้รวม ๒๑๓,๔๘๖ บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
   - โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ (๘๔ คน x ๗.๘๒ บาท            
x ๒๖๐ วัน)  เป็นเงิน ๑๗๐,๗๘๘.๘๐ บาท โรงเรียนบ้านปากสระ (๑ คน x ๗.๘๒ บาท x ๒๖๐ วัน)                     
เป็นเงิน ๒,๐๓๓.๒๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๗๒,๘๒๒ บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ล าดับ
โครงการที ่๓ หน้า ๑๕๙) 
  - โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๒๐ คน x ๗.๘๒ บาท x 
๒๖๐ วัน) ตั้งไว้ ๔๐,๖๖๔ บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ล าดับโครงการที ่๓ หน้า ๑๕๙)  

    ** หมายเหตุ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

๒. งบเงินอุดหนุน รวม ๓๔๐,๐๐๐ บาท 
 ๒.๑ หมวดเงินอุดหนุน ๓๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๑.๑ ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ ๓๔๐,๐๐๐ บาท 
  - อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ  ( ๘๔ คน x ๒๐ บาท x ๒๐๐ วัน )เป็นเงิน ๓๓๖,๐๐๐ 
บาท และโรงเรียนบ้านปากสระ  (๑ คน x ๒๐ บาท x ๒๐๐ วัน)  เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาทรวมเป็นเงิน 
๓๔๐,๐๐๐ บาท  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ล าดับโครงการที ่๖ หน้า ๑๖๐) 
 
 



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
กองการศึกษา 

 
 

งานกีฬา และนันทนาการ รวม  ๗๕,๘๐๐ บาท 
๑. งบด าเนินงาน รวม ๑๖,๐๐๐ บาท 
 ๑.๑ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม ๑๖,๐๐๐ บาท 
  ลักษณะค่าใช้สอย   ต้ังไวร้วม ๑๖,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐ บาท 
  - ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชน”อ าเภอวัดเพลงคัพ” ตั้งไว้ ๗,๙๕๐ บาท เพ่ือจ่ายตาม
โครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชน”อ าเภอวัดเพลงคัพ” (แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ล าดับ                            
โครงการที ่๘ หน้า ๑๖๑) 
  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาร่วมแข่งขัน”แจ้งเจริญเกมส์”สานสัมพันธ์ลุ่มน้ าคลองประดู่ ตั้งไว้ ๘,๐๕๐ 
บาทเพ่ือจ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาร่วมแข่งขัน”แจ้งเจริญเกมส์”สานสัมพันธ์ลุ่มน้ าคลองประดู่ (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ล าดับโครงการที ่๘ หน้า ๑๖๑) 
 
๒. งบลงทุน รวม ๕๙,๘๐๐ บาท  
 ๒.๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง รวม ๕๙,๘๐๐ บาท  
  ลักษณะครุภัณฑ์  ต้ังไว้รวม ๕๙,๘๐๐  บาท 
  ๒.๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา ตั้งไว้ ๕๙,๘๐๐ บาท  
  - โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง ส าหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมประทัด                                   
ตั้งไว้ ๕๙,๘๐๐ บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท.0808.2/ว0444  ลงวันที่                    
24 มกราคม 2561   (ตามราคาท้องถิ่น) เนื่องจากไม่มีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น                         
สี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ล าดับโครงการ ที ่๑๓ หน้า ๑๖๔) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
กองการศึกษา 

 
 
 
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม  274,125 บาท 
๑. งบด าเนินงาน รวม 254,125 บาท 
 ๑.๑ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 254,125 บาท 
  ลักษณะค่าใช้สอย ต้ังไว้รวม 254,125 บาท 
  ๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ                   
ตั้งไว้ 254,125 บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว0444 ลงวันที่                    
24 มกราคม 2561 เพ่ือจ่ายเป็น 
  - ค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ตั้งไว้ ๑๑,๖๒๕ บาท เพ่ือจ่ายตามโครงการ
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ล าดับโครงการที ่๓ หน้า ๒๐๙) 
  - ค่าใช้จ่ายตามโครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 50,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายตามโครงการรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ ประดู่ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ล าดับโครงการที ่๑ หน้า ๒๐๙) 
  - ค่าใช้จ่ายตามโครงการวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ตั้งไว้ ๒,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายตามโครงการ 
วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ล าดับโครงการที ่๒ หน้า ๒๐๙) 
  - ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งไว้ 85,500 บาท เพ่ือจ่ายตาม
โครงการเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ล าดับโครงการที ่๒ 
หน้า ๒๐๙) 
  - ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ ตั้งไว้ 
100,000 บาทเพ่ือจ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ล าดับโครงการที ่๒ หน้า ๒๐๙) 
  - ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายตามโครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชน
พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ล าดับโครงการที ่๒ หน้า ๒๐๙) 
 
๒. งบเงินอุดหนุน รวม ๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๑.๑ หมวดเงินอุดหนุน รวม ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑.๑ ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
  - เงินอุดหนุนโครงการ จัดกิจกรรมร่วมงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด 
ประจ าปี   ๒๕๖๒)   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท  ให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอวัดเพลง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดกิจกรรมร่วมงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจ าปี ๒๕๖๒ (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ล าดับโครงการที ่๑ หน้า ๒๑๖) 
 
    
 

 


