ข้อบัญญัติตำบล
เรื่อง
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธำนี
สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธำนี
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สำรบัญ
เรื่อง
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ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย
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ส่วนที่ 1
คำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธำนี
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คำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะ
ผู้ บ ริ ห ารองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลสร้างแป้นจึงขอชี้แจงให้ ท่านประธานและสมาชิกทุ กท่านได้ทราบถึ ง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
1. สถำนะกำรคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 20,426,504.90บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 3,682,112.92บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 12,594,796.54บาท
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 0 โครงการ รวม
0.00 บาท
1.1.5
รายการที่ ไ ด้ กั น เงิ น ไว้ โ ดยยั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น จ านวน 5
โครงการ
รวม 661,690.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 0.00 บาท
2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2562 ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ.2561
(1) รายรับจริง จานวน 35,305,221.34 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน
231,051.22 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จานวน
214,281.54 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน
188,539.67 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
จานวน
404,210.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน
296,420.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
จานวน
0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จานวน 18,654,346.01 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 15,316,372.90 บาท
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(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 126,473.36 บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน 30,164,325.38 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จานวน
7,986,943.00 บาท
งบบุคลากร
จานวน 10,400,516.00 บาท
งบดาเนินงาน
จานวน
6,868,615.22 บาท
งบลงทุน
จานวน
2,415,300.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
10,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
จานวน
2,482,951.16 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 126,473.36.00 บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จานวน 3,682,112.92 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จานวน 0.00 บาท
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คำแถลงงบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธำนี
2.1 รำยรับ

รำยได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรำยได้จัดเก็บเอง
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รวม

รำยรับจริง
ปี 2562

ประมำณกำร
ปี 2563

ประมำณกำร
ปี 2564

231,051.22
214,281.54
188,539.67
404,210.00
296,420.00
1,334,502.43

1,010,000.00
166,000.00
202,000.00
350,000.00
300,000.00
2,028,000.00

112,000.00
211,000.00
202,000.00
410,000.00
300,000.00
1,235,000.00

18,654,346.01 17,832,000.00 18,617,000.00
18,654,346.01 17,832,000.00 18,617,000.00

15,316,372.90 22,140,000.00 22,148,000.00
15,316,372.90 22,140,000.00 22,148,000.00
35,305,221.34 42,000,000.00 42,000,000.00
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คำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
2.2 รำยจ่ำยตำมงบรำยจ่ำย

รำยจ่ำย
รำยจ่ำยจริงปี 2562 ประมำณกำร ปี 2563 ประมำณกำร ปี 2564
จ่ำยจำกงบประมำณ
งบกลำง
7,986,943.00
9,421,134.00
9,280,454.00
งบบุคลำกร
10,400,516.00
12,491,040.00
12,510,720.00
งบดำเนินงำน
6,868,615.22
11,674,326.00
11,668,326.00
งบลงทุน
2,415,300.00
4,882,500.00
5,799,500.00
งบรำยจ่ำยอื่น
10,000.00
45,000.00
45,000.00
งบเงินอุดหนุน
2,482,951.16
2,356,000.00
2,696,000.00
รวมจ่ำยจำกงบประมำณ
30,164,325.38
40,000,000.00
42,000,000.00
รวม
30,164,325.38
40,000,000.00
42,000,000.00
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3. ภำระผูกพันในกำรก่อหนี้ผูกพันงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
จ่ำยจำก
- เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

หมวดรำยจ่ำย

รำยกำร

รายจ่ายงบกลาง
-เงินสบทบกองทุนประกันสังคม
ด้านการดาเนินงานอื่น พนักงานจ้าง 5 % ของเงินเดือน
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
-เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 100,000
บาท

ปี 2564
(เงิน/
บำท)
296,490

หมำยเหตุ
ทุกปี

100,000 ทุกปี

-เงิ น สมทบกองทุ น บ าเหน็ จ บ านาญ 198,600 ทุกปี
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
-เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบล
สร้างแป้น
รวม

10,000

605,090

ทุกปี
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4. รำยละเอียดรำยจ่ำยประจำเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนบุคลำกร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ

เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)
10 ค่าตอบแทนโบนัสฯ
รวม

งบประมาณ
4,920,600
168,000
336,000
4,846,680
356,280
391,200
115,000
296,490
198,600
950,000
12,578,850

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวมทุกส่วน
รวมทุกส่วน
รวมทุกส่วน
รวมทุกส่วน
รวมทุกส่วน
รวมทุกส่วน
รวมทุกส่วน
งบกลาง
งบกลาง

หมายเหตุ

รวมทุกส่วน

งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้ 42,000,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 เป็นเงิน 12,578,850 บาท คานวณร้อยละของรายจ่าย ตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
12,578,850 x 100
= 29.94 %
42,000,000
หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 29.94 งบประมาณรายจ่ายประจาปี (ตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 )
(ลงชื่อ) จ.อ.......................................................
(พิสิทธิ์ นัทธี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น
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ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติตำบล
เรื่อง
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธำนี
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล
ประกอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธำนี
.....................................

ด้ำน

ยอดรวม

ด้ำนบริหำรทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
ด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น
แผนงานงบกลาง

13,227,160
7,839,746
390,000
1,503,960
6,858,680
1,270,000
480,000
850,000
300,000

งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น

9,280,454
42,000,000

เหตุผล
เพือ่ ใช้ในการดาเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธำนี
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แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งบ

งำน

งำนบริหำรทั่วไป

งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรำยจ่ำยอื่น
รายจ่ายอื่น
รวม

7,005,900
1,883,160
5,122,740
3,935,000
640,000
1,405,000
980,000
910,000
323,500
273,500
50,000
25,000
25,000
11,289,400

งำนบริหำรงำนคลัง
1,166,640
0
1,1 6,640
707,200
177,200
430,000
100,000
0
22,000
22,000
0
0
0
1,895,840

รวม
8,185,680
1,923,120
6,262,560
4,850,200
725,200
2,135,000
1,080,000
910,000
512,000
512,000
25,000
25,000
13,572,880

แผนงำนกำรศึกษำ
งบ
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

งำน

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
2,367,000
0
2,367,000
0
820,000
2,375,126
190,000
0
400,000
1,198,400
130,000
1,176,726
100,000
0
130,000
0

รวม
2,367,000
2,367,000
3,195,126
190,000
1,598,400
1,306,726
100,000
130,000
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ค่าครุภณ
ั ฑ์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

130,000
0
0
3,317,000

0
1,816,000
1,816,000
4,191,126

130,000
1,816,000
1,816,000
7,508,126

แผนงำนสำธำรณสุข
งบ

งำน

งบดำเนินงำน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม

งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำน
สำธำรณสุขอื่น
50,000
0
50,000
50,000

งำนศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข
120,000
120,000
0
120,000

รวม
170,000
120,000
50,000
170,000

แผนงำนสังคมสงเครำะห์
งบ
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

งำน

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์
1,006,200
1,006,200
337,000
137,000
130,000
70,000

รวม
1,006,200
1,006,200
337,000
137,000
130,000
70,000
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งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์

67,500
67,500
1,410,700

รวม

67,500
67,500
1,410,700

แผนงำนเคหะและชุมชน
งบ
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งำน

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
932,160
932,160
872,000
252,000
570,000
50,000
1,055,000
100,000
955,000
0
0

งำนไฟฟ้ำถนน
0
0
100,000
0
0
100,000
2,818,000
0
2,818,000
1,400,000
1,400,000

รวม
932,160
932,160
972,000
252,000
570,000
150,000
3,873,000
100,000
3,773,000
1,400,000
1,400,000
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รวม

2,859,160

4,318,000

7,177,160

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
งบ

งำน

งบดำเนินงำน
ค่าใช้สอย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
1,090,000
1,090,000
250,000
250,000
1,340,000

รวม
1,090,000
1,090,000
250,000
250,000
1,340,000
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งบ

งำน

งำนกีฬำและนันทนำกำร

งบดำเนินงำน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

230,000
150,000
80,000
20,000
20,000
250,000

งำนศำสนำวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
200,000
200,000
0
0
0
200,000

รวม
430,000
350,000
80,000
20,000
20,000
450,000

แผนงำนกำรเกษตร
งบ

งำน

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

งบดำเนินงำน
ค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

แผนงำนกำรพำณิชย์

500,000
0
500,000
300,000
300,000
800,000

งำนอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่ำ
ไม้
50,000
50,000
0
0
0
50,000

รวม
550,000
50,000
500,000
300,000
300,000
850,000
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งำน

งบ

งำนกิจกำรประปำ

งบดำเนินงำน
ค่าวัสดุ
งบรำยจ่ำยอื่น
รายจ่ายอื่น

รวม

80,000
80,000
20,000
20,000
100,000

รวม

80,000
80,000
20,000
20,000
100,000

แผนงำนงบกลำง
งำน

งบ
งบกลำง
งบกลาง

รวม

งบกลำง

รวม
9,421,134

9,421,134

9,421,134

9,421,134

9,421,134

9,421,134
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ข้อบัญญัติตำบล
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธำนี
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่5 ) พ.ศ.
2546 มาตรา 87 องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2564
ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น และโดยอนุมัติของ
นายอาเภอเพ็ญ ดังต่อไปนี้
ข้อ1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”
ข้อ2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ข้อ3. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ตั้งจ่ายเป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 42,000,000
บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้
ข้อ4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ด้ำน

ยอดรวม

ด้ำนบริหำรทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
ด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น
แผนงานงบกลาง

13,227,160
7,839,746
390,000
1,503,960
6,858,680
1,270,000
480,000
850,000
300,000

งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น

9,280,454
42,000,000
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ข้อ5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจ่ายจากรายได้เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น - บาท
ข้อ6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ .............. เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(ลงนาม)..จ.อ................................................
( พิสิทธิ์ นัทธี )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น
อนุมัติ
( ลงนาม )..................................................
( นายณฐพล วิถี )
นายอาเภอเพ็ญ
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ส่วนที่ 3
รำยละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธำนี
- ประมำณกำรรำยรับ
- รำยจ่ำยตำมแผนงำน
- รำยละเอียดรำยจ่ำยตำมหน่วยงำน
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น
อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น

42,000,000 บำท แยกเป็น
รำยได้จัดเก็บเอง

หมวดภำษีอำกร
รวม
1,010,000 บำท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จานวน
1,000,000 บาท
หมายเหตุ ยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบารุงท้องที่
ภาษีปา้ ย
จานวน
10,000 บาท
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต
รวม
166,000 บำท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
จานวน
150,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
จานวน
1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา
จานวน
10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
จานวน
5,000 บาท
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
รวม
202,000 บำท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
จานวน
2,000 บาท
ดอกเบี้ย
จานวน
200,000 บาท
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์
รวม
350,000 บำท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
จานวน
350,000 บาท
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
รวม
300,000 บำท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
จานวน
300,000 บาท
1.รายได้จากค่าสูบน้า จานวน 100,000 บาท
2.รายได้จากค่าบริการฉุกเฉินกู้ชีพ-กู้ภัย จานวน 200,000 บาท
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภำษีจัดสรร
รวม
17,832,000 บำท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
จานวน
600,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
จานวน
8,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
จานวน
3,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จานวน
100,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต
จานวน
ค่าภาคหลวงแร่
จานวน
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
จานวน
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย จานวน
ที่ดิน
รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ จานวน
ถ่ายโอนเลือกทา
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4,332,000 บาท
100,000 บาท
200,000 บาท
1,000,000 บาท

22,140,000 บำท
22,140,000 บาท
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้นอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธำนี
รำยจ่ำยจำแนกตำมหน่วยงำน
หน่วยงำน สำนักงำนปลัด
----------------------------------------------------------ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิน้ จำนวน 13,069,400 บำท แยกเป็น
1. งบบุคลำกร (520000)ตั้งไว้7,005,900 บำท
1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยกำรเมือง) (521000) ตั้งไว้ 1,883,160 บำท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนนำยก/รองนำยก (210100)
ตั้งไว้ 2 5 7 , 0 4 0 บ ำ ท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ผู้บริหาร อบต.ดังนี้
1) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล (20,400 ×6)
เ ป็ น เ งิ น
122, 4 00
บาท
2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล (11,220 × 2 ×6) เ ป็ น เ งิ น
134,640
บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
1.1.2 ประเภทเงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก/รองนำยก (210200) ตั้งไว้ 21,060
บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งให้แก่ผู้บริหาร อบต.
1) เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกฯ (1,750×6) เป็นเงิน 10,500 บาท
2) เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งรองนายกฯ (880× 2 ×6) เป็นเงิน
10,560 บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
1.1.3 ประเภทเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก (210300) ตั้งไว้ 21,060
บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้บริหารอบต.
1) เงินค่าตอบแทนพิเศษตาแหน่งนายกฯ (1,750×6)
เป็นเงิน
10,500
บาท
2) เงิน ค่าตอบแทนพิเศษตาแหน่งรองนายกฯ (880× 2 ×6) เป็นเงิน
10,560
บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
1.1.4 ประเภทเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยก อบต. (210400) ตั้งไว้43,200
บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกฯ จานวน 1 อัตราๆ (7,200 x6 ) เป็นเงิน 43,200 บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
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1.1.5ประเภทเงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (210600) ตั้งไว้
1,540,800 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นเวลา 12 เดือน ได้แก่
1) ประธานสภาฯ อบต. เดือนละ (11,220 × 12 )
เป็นเงิน 134,640
บาท
2) รองประธานสภาฯ อบต. เดือนละ (9,180 × 12 )
เป็นเงิน 110,160
บาท
3) เลขานุการสภาฯ อบต. เดือนละ (7,200 × 12 )
เป็นเงิน 86,400
บาท
4) สมาชิกสภา อบต.จานวน 14 คน เดือนละ (7,200× 14 ×12 ) เป็นเงิน 1,209,600
บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
1.2 หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ) (522000) ตั้งไว้ 5,122,740
บำท
1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำน (220100) ตั้งไว้ 2,302,380 บำท เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล จานวน 10 อัตรา ได้แก่
1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา (49,010×1×12) เป็นเงิน 588, 1 2 0
บาท
2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา (36,310×1×12) เป็นเงิน 435,720
บาท
3)นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสานักปลัด อบต.) จานวน 1 อัตรา (33,000 ×1×12)
เป็นเงิน 396,000 บาท
4) นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผนช านาญการ จ านวน 1 อั ต รา( 27,480×1×12)
เป็นเงิน 329,760 บาท
5) นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ จานวน 1 อัตรา(30,790×1×12)เป็นเงิน 369,480
บาท
6) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชานาญการ จานวน1อัตรา(15,060×1×3)เป็นเงิน45,180
บาท
7) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชานาญงาน จานวน 2 อัตรา(11,510×2×3) เป็นเงิน
69,060บาท
8) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติงาน/ชานาญงาน จานวน 1 อัตรา
(11,510×1×3)เป็นเงิน 34,530 บาท
9) เจ้ าพนั กงานเกษตรปฏิบัติงาน/ช านาญงาน จานวน 1 อัตรา (11,510×1×3)เป็นเงิน
34,530 บาท
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ตั้งจ่ำ ยจำกเงิน รำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน (220200) ตั้งไว้ 144,000 บำทเพื่อจ่าย
เป็นเงินเพิ่มต่างๆ (เงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตาบล) จานวน 4 อัตรา ได้แก่
1) ค่าตอบแทนตาแหน่งปลัด อบต. จานวน 1 อัตรา (7,000 x 12) เป็นเงิน 84,000 บาท
2) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชานาญงาน จานวน 2 อัตรา (2,000 x 2x 12) เป็นเงิน 48,000
บาท 3) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติงาน/ชานาญงาน จานวน 1 อัตรา (2,000 x
3) เป็นเงิน 6,000 บาท
4)เจ้าพนักงานเกษตรปฏิบัติงาน/ชานาญงาน จานวน 1 อัตรา (2,000 x 3) เป็นเงิน 6,000 บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)

1.2.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300) ตั้งไว้ 168,000 บำท เพื่อจ่ายเป็น
เงินประจาตาแหน่งให้กับพนักงานส่วนตาบลจานวน 3 อัตรา ได้แก่
1) ตาแหน่งปลัด อบต.
จานวน 1 อัตรา (7,000× 12) เป็นเงิน 84,000 บาท
2) ตาแหน่งรองปลัด อบต.
จานวน 1 อัตรา (3,500× 12) เป็นเงิน 42,000 บาท
3) ตาแหน่งหัวหน้าสานักปลัด จานวน 1 อัตรา (3,500× 12) เป็นเงิน 42,000 บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
1.2.4ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (220600) ตั้งไว้ 2,313,120 บำท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 18 อัตรา ได้แก่
1)ผู้ ช่ ว ยนั ก วิ ช าการเกษตร (พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ) จ านวน 1 อั ต รา ( 19,550× 12)
เป็นเงิน 234,600 บาท
2)ผู้ ช่ ว ยเจ้ า พนั ก งานธุ ร การ (พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ) จ านวน 1 อั ต รา (1 3,160× 12)
เป็นเงิน 157,920 บาท
3)ผู้ ช่ ว ยเจ้ า พนั ก งานธุ ร การ (พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ) จ านวน 1 อั ต รา (1 2,610× 12)
เป็นเงิน 151,320 บาท
4)ผู้ ช่ว ยเจ้าพนั กงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จานวน 1อัตรา
(12,260×12) เป็นเงิน 147,120 บาท
5)พนั ก งานขั บ รถยนต์ (รถหกล้ อ ) (พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ) จ านวน 1 อั ต รา (11, 840× 12)
เป็นเงิน 142,080 บาท
6)พนักงานขับรถยนต์(รถยนต์ส่วนกลาง) (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จานวน 1 อัตรา (13,310× 12)
เป็นเงิน 159,720 บาท
7) ตกแต่งสวน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จานวน 1 อัตรา (11,030× 12) เป็นเงิน 132,360 บาท
8) พนักงานจดมาตรวัดน้า (พนักงานจ้างทั่วไป) จานวน 1 อัตรา (9,000× 12) เป็นเงิน 108,000
บาท
9) พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างทั่วไป) จานวน 1 อัตรา (9,000× 12) เป็นเงิน 108,000 บาท
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10)พนั ก งานขั บ รถยนต์ (กู้ ชี พ ) (พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป) จ านวน 1 อั ต รา (9,000 × 12)
เป็นเงิน 108,000 บาท
11)พนั ก งานขั บ รถยนต์ (รถขยะ) (พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป) จ านวน 1 อั ต รา (9,000 × 12)
เป็นเงิน 108,000 บาท
12)คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) จานวน 1 อัตรา (9,000× 12) เป็นเงิน 108,000 บาท
13)คนงานประจารถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป)จานวน 2 อัตรา (9,000 × 2 x 12) เป็นเงิน 216,000
บาท
14)พนักงานสูบน้าด้วยไฟฟ้า (พนักงานจ้างทั่วไป) จานวน 1 อัตรา(9,000× 12) เป็นเงิน 108,000
บาท
15)พนักงานสูบน้าประจาสถานี(พนักงานจ้างทั่วไป)จานวน 1อัตรา (9,000× 12) เป็นเงิน 108,000
บาท
16)คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถดับเพลิง) จานวน 1 อัตรา(9,000× 12) เป็นเงิน 108,000 บาท
17)คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถขยะ) จานวน 1 อัตรา(9,000× 12) เป็นเงิน 108,000 บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)

1.2.5 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง (220700) ตั้งไว้ 195,240บำทเพื่อจ่าย
เป็นเงินจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง (ค่าครองชีพชั่วคราว) จานวน 15 อัตรา ได้แก่
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จานวน 1 อัตรา (125×12) เป็นเงิน 1,500
บาท
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จานวน 1 อัตรา (675× 12) เป็นเงิน 8,100
บาท
3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จานวน 1 อัตรา
(1,025× 12) เป็นเงิน 12,300 บาท
4) พนั ก งานขั บ รถยนต์ (รถหกล้ อ ) (พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ) จ านวน 1 อั ต รา (1,445× 12)
เป็นเงิน 17,340 บาท
5) ตกแต่งสวน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จานวน 1 อัตรา (2,000× 12) เป็นเงิน 24,000 บาท
6) พนักงานจดมาตรวัดน้า (พนักงานจ้างทั่วไป) จานวน 1 อัตรา (1,000× 12) เป็นเงิน 12,000
บาท
7) พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างทั่วไป) จานวน 1 อัตรา (1,000× 12) เป็นเงิน 12,000 บาท
8) พนั ก งานขั บ รถยนต์ (กู้ ชี พ ) (พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป) จ านวน 1 อั ต รา (1,000 × 12)
เป็นเงิน 12,000 บาท
9) พนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ) (พนักงานจ้างทั่วไป) จานวน 1 อัตรา (1,000× 12) เป็นเงิน 12,000
บาท
10) คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) จานวน 1 อัตรา (1,000× 12) เป็นเงิน 12,000 บาท
11)คนงานประจารถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป) จานวน 2 อัตรา (1,000 × 2 x 12) เป็นเงิน 24,000
บาท
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12)พนั กงานสู บ น้ าด้ว ยไฟฟ้า (พนักงานจ้างทั่ว ไป) จานวน 1 อัตรา(1,000× 12) เป็นเงิ น
12,000 บาท
13)พนักงานสูบน้าประจาสถานี(พนักงานจ้างทั่วไป)จานวน 1 อัตรา (1,000× 12)เป็นเงิน 12,000
บาท
14)คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถดับเพลิง) จานวน 1 อัตรา(1,000× 12) เป็นเงิน 12,000 บาท
15)คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถขยะ) จานวน 1 อัตรา(1,000× 12) เป็นเงิน 12,000 บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2. งบดำเนินกำร (530000)
ตั้งไว้
5,675,000
บำทแยกเป็น
2.1 หมวดค่ำตอบแทน(531000) ตั้งไว้ 640,000 บำท
2.1.1 ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอัน เป็นประโยชน์แก่องค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น (310100) ตั้งไว้ 300,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
ต่อองค์การบริ หารส่ วนตาบล ในด้านต่างๆเช่นข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น ประชาคมหมู่บ้านที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการเปิ ดซองจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับ การจ้างงาน คณะกรรมการสอบคัดเลื อก
คณะกรรมการออกข้อสอบ กกต.ท้องถิ่น นายทะเบียนอาเภอ กรรมการเลือกตั้ง ประชาคมหมู่บ้าน พนักงาน
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และบุคคลทั่วไป ฯลฯ และเป็นเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่น สาหรับพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้ าง ส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) หรืออื่นๆที่
เข้ารายจ่ายประเภทอื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)

2.1.2 ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (310300) ตั้งไว้ 20,000
บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือปฏิบัติงานนอกเวลา ทั้งนี้ต้องไม่เกินตามที่ระเบียบฯกาหนด
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.1.3 ประเภทค่ำเช่ำบ้ำน (310400) ตั้งไว้ 270,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
ค่าเช่าซื้อ หรือผ่อนชาระกู้เพื่อชาระราคาบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตาบล ตามระเบียบกระทรวงที่กาหนด
และตามสิทธิ์ของข้าราชการ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร (310500) ตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อจ่ายเป็น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานส่วนตาบล ทั้งนี้ต้องไม่เกินตาม
ระเบียบฯที่กาหนด
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
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2.2 หมวดค่ำใช้สอย(532000)ตั้งไว้ 2,595,000 บำท
2.2.1 ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100) ตั้งไว้ 500,000 บำท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง เช่นจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ ค่าเย็บหนังสือ ถ่ายเอกสาร เข้าปกหนังสือ
และข้อบัญญัติต่างๆ ค่าหนังสือ แบบพิมพ์ วารสาร หนังสือพิมพ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่า
ติดตั้ง เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาจัดทาระบบเครือข่าย เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่น ค่าต่ออายุทะเบียนโดเมนและค่าเช่าพื้นที่สาหรับเว็ บไซด์ อบต. การจัดหาเครื่องปรับปรุงหรือพัฒนา
ระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หรือจัดหาระบบเครือข่ายภายใน เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ
เช่น ค่าจ้างสูบน้า คนทาความสะอาด แบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาบริการตรวจป้องกันโรคสัตว์ในตาบล
ค่าจ้างแรงงานปลูกต้นไม้ ค่าจ้างแรงงานในการพ่นหมอกควันเพื่อกาจัดยุงลายฯ ค่าจ้างนักเรียนนักศึกษา
ทางานเพื่อให้เด็กนักเรียน นักศึกษามีงานทาในระหว่างปิดภาคเรียน ฯลฯ หรือรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ในประเภทนี้
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.2.2 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร (320200)ตั้งไว้ 60,000บำทเพื่อ
จ่ายเป็นค่า
(1) ค่ำรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่นตั้งไว้ 20,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น
ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสร้าง
แป้ น การประชุม คณะกรรมการหรื อ คณะอนุ กรรมการ หรือ คณะกรรมการอื่น ที่ได้ รับ การแต่ งตั้ง ตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบ หรือตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
(2) ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลตั้งไว้ 20,000 บำทเพื่อจ่ายเป็นค่า
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือ ทัศนะศึกษาดูงาน และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล พิธีเปิดอาคาร เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของ
รางวัล ค่าพิมพ์เอกสาร รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรอง
(3) ค่ำจัดงำนพิธีกำรต่ำงๆที่เป็นวันสำคัญทำงรำชกำร ตั้งไว้ 20,000 บำท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในงานพิธีวันสาคัญทางศาสนา (วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา) และอื่นๆที่จาเป็นเช่นค่า
พวงมาลัย
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.2.3 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อื่นๆ
( 320300) ตั้งไว้ 1,915,000 บำท เพื่อจ่ายเป็น
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ตั้งไว้ 100,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการหรือฝึกอบรม สัมมนาทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาและ อปพร. เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีสิทธิเบิ กได้ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายในการเดินทางไป
ราชการหรือตามหนังสือสั่งการฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
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(2)ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดกำรเลือกตั้ง ตำบลสร้ำงแป้นตั้งไว้ 600,000 บำท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตาบลในกรณีต่างๆตามคณะกรรมการ
เลือกตั้งกาหนดและสนับสนุนค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง สส.,สว. การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนในสิทธิและหน้าที่การมีส่วนร่วมในการเมืองและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการเลือกตั้ง
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
(3) ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้ 80,000
บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้าย วิทยากร อาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานศูนย์บริการสาธารณสุข (00224)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
(4)ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำตั้งไว้ 40,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้าย วิทยากร อาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานศูนย์บริการสาธารณสุข (00224)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(5) ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติรำชกำรตั้งไว้ 10,000
บำท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ในการปฏิบัติราชการ เช่น
คุณธรรม และจริยธรรมข้าราชการ การป้องกันการทุจริต การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
(6) ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรอบต.เคลื่อนที่พบประชำชน ตั้งไว้ 15,000 บำทเพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร อาหาร เครื่องดื่ม และรายจ่ายอื่นๆ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ (2561-2565)
(7) ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรตำมแนวนโยบำยหรือหนังสือสั่งกำรตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการตามแนวนโยบายของรัฐบาลหรือหนังสือสั่งการ เช่น การกาจัดวัชพืช
ในลาคลอง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการตามพระราชเสาวนีย์ โครงการรักน้ารักป่ารัก
แผ่นดินกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปลูก ต้นไม้ ที่สาธารณ วัด โรงเรียน ฯลฯการ
คุ้มครอง ดูแล บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อม
ฯลฯ เช่นการส่งเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่มท
0891.4 / ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558การวางและปรับปรุงผังเมืองรวม เมือง/ชุมชน และการวางผัง
ชุมชนก การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้การจัดทาผังเมืองรวมชุมชนงานอาคาร
งานพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผังเมืองรวมผังเมืองและด้านช่างเพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถร่วมมือกับชุมชนในการวางและการจัดผังเมืองรวมชุมชนในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพการกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย เพื่อควบคุมและกาจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน การบารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่อยู่ความในรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
การจั ดบริ การหรือปรับปรุงห้ องสุ ขาสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวตลาดสวนสาธารณะให้มีความสะอาดถูก
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สุขอนามัย รวมทั้งในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับการถ่ายโอน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่มท 0891.4/ว 407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ งชุมชน (00252)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(25612565)
(8) ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในโครงกำรในกำรปกป้ อ งสถำบั น ส ำคั ญ ของชำติ โดยเฉพำะสถำบั น
พระมหำกษัตริย์ตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินตามโครงการปกป้องสถาบัน
สาคัญของชาติ ซึ่งเป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมของความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ การ
จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมอันเป็น
พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนไทยทั้ง
ชาติ การฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทาความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสานึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนการจัดกิจกรรมและโครงการในการป้องกันสถานบัน
สาคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติ
และความสามัคคีของคนในชาติ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหรือสนับสนุนโครงการปกป้องสถาบัน
ส าคั ญ ของชาติ แ ละให้ ป ระชาชนได้ มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมดั ง กล่ า วด้ ว ย โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ม ท 0310.4 / ว 2128 ลงวั น ที่ 31 กรกฎาคม 2557 ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน และการนักกีฬาเข้าร่วม
แข็งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน (00252)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(25612565)

(9) ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในโครงกำรเฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ละสนั บ สนุ น โครงกำรอั น เนื่ อ งมำจำก
พระรำชดำริตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การดาเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หั ว ภูมิพลอดุล ยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออานวย
ความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่าง ๆ กิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวน หรืออานวยความสะดวกให้ประชาชนเพื่อมาร่ว มงานรัฐพิธี การส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรน้ าและป่ า รวมทั้ ง สร้ า งจิ ต ส านึ ก ของประชาชนในการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม และอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0801.2/ ว
1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขัน และการนักกีฬาเข้าร่วมแข็งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน (00252)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(25612565)
(10) ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลตั้งไว้ 150,000
บำทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดการ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ และ
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ การ
ดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญเช่นเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็ นต้น
และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0804.5/ ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่มท 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน (00252)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(25612565)
(11) ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในโครงกำรฝึ ก อบรมทบทวนชุ ด ปฏิ บั ติ ก ำรจิ ต อำสำภั ย พิ บั ติ ป ระจ ำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น ตั้งไว้ 60,000บำทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดทาโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน (00252)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(25612565)
(12) ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในโครงกำรกำรแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ตั้ ง ไว้ 400,000 บำท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง ทบทวน เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ อปพร. พนักงานกู้ชีพพัฒนา
ศักยภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าจัดสถานที่ ค่าชุด ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้าง
เหมาดาเนินการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4
/ ว 1462 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และอื่นๆที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมการดาเนินงานและบริหารจัดการะบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน (00252)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(25612565)
(13) ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดตั้งไว้ 30,000 บำทเพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการโครงการฝึกอบรมบาบัด / ฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หายาเสพติ ด เช่น ค่ า ใช้ จ่ า ยในพิ ธี เ ปิ ดการฝึ ก อบรม ค่ า สมนาคุ ณ วิ ท ยากร ค่ าอาหาร อาหารว่ า ง
เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ น้ายาตรวจสารเสพติด ค่าเบี้ยเลี้ยง และรายจ่าย
อื่นๆการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเองหรืออุดหนุน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการในลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง
เช่น การสร้างภูมิคุมกันในเด็กและเยาวชนในโรงเรียน สถานศึกษา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดกิจกรรม
การบาบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงประกอบแผนประชารัฐร่วมใจ
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ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 โดยคานึงถึงสถานะทางการคลัง ขีดความสามารถและผลสาเร็ จในการ
ดาเนินการ โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0816.5/ว 2726 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.03/ว2378 ลงวันที่
3 พฤศจิกายน 2558
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน (00252)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(25612565)
(14)ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในโครงกำรรั ก ษำควำมสะอำดและควำมเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยตั้ ง ไว้
200,000บำท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทากิจกรรมทาความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว สถานีขนส่ ง
ผู้โดยสาร การส่งเสริมความสะอาดปลอดภัยตลาด ค่าการกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล น้าเสีย มลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสวัสดิการแลคุณภาพชีวิต ประชาชน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ พระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน (00252)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(25612565)
(15)ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรมกำรคัดแยกขยะอินทรีย์ครัวเรือนและกำรจัดทำถังขยะ
เปียกครัวเรือน ตั้งไว้30,000บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทากิจกรรมทาความสะอาด การส่งเสริม
ความสะอาดปลอดภัย การกาจัดขยะมูล ฝอย สิ่ งปฎิกูล น้าเสีย มลพิษที่มีผ ลกระทบต่อสวัสดิการแล
คุณภาพชีวิตประชาชน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน (00252)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(25612565)
(16)ค่ำ ใช้ จ่ ำ ยในโครงกำรปลูก ป่ ำ เฉลิ มพระเกี ยรติ เ นื่ องในวัน เฉลิ มพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว ฯตั้ ง ไว้ 50,000บำทเพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ละถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและเพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทากิจกรรมปลูกป่า ฟื้นฟู พัฒนา อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้อุดมบูรณ์ภายในพื้นที่ของตาบล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งน้า
และป่าไม้ (00322)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.2.4 ประเภทค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 120,000 บำท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)

2.3 หมวดค่ำวัสดุ (533000)ตั้งไว้1,030,000 บำท
2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงำน (330100) ตั้งไว้ 100,000 บำท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ต่างๆ กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก แฟ้ม สมุดบัญชี
คลิป เป๊ก สมุดประวัติข้าราชการ หนังสือพิมพ์ ซองเอกสาร ตรายาง กระดาน บอร์ด ผงหมึกเครื่องถ่าย
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เอกสาร กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคานวณเลขน้าดื่มบริการประชาชน พระพุทธรูป พระบรม
ฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายประกาศ ป้ายสานักงาน เสาธงไม้และธงประดับต่างๆและอื่นฯลฯ (จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด)
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (330200) ตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อหลอดไฟฟ้า บัลลาส สตาร์ทเตอร์ สายไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สวิตซ์ เบรกเกอร์ เครื่องสัญญาณ
เตือนภัย เครื่องแปลงไฟวิทยุ ไมโครโฟน ขาตั้งไมล์ ลาโพง แบตเตอรี่วิทยุ เครื่องสารองไฟฟ้า สายนา
สัญญาณวิทยุ และสายอากาศวิทยุฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.3.3 ประเภทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (330300) ตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อไม้กวาด น้าดื่ม กระจกเงา แปรง สบู่ แก้ว น้า ถ้วยชาม จาน ถังน้า น้ายาเช็ดกระจก ถังแก๊ส
ไมโครเวฟ กระติกน้าร้อน กระติกน้าเย็น ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.3.4 ประเภทวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (330700) ตั้งไว้ 100,000 บำท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อ หัวเทียน แบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน สายเรือนไมล์ ฟิล์มกรองแสง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน สัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร แผงกั้นจราจร กระบองสะท้อนแสง กระจก
มองข้างรถยนต์ หม้อน้ารถยนต์ กันชนรถยนต์กรจกโค้งมน และอื่นฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.3.5 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้ 500,000 บำทเพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อน้ามันดีเซล เบนซิน เชื้อเพลิง แก็ส น้ามันเครื่อง จาระบี ฯลฯ เพื่อใช้ เติมยานพาหนะ และอื่นๆ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.3.6 ประเภทวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ (330900) ตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เคมีภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ สาลี ผ้าพันแผล ผ้าปิดจมูก ผ้ากันเปื้อน ออกซิเจน
ถุงมือ แอลกอฮอล์ ออซิเจน แปลหามคนไข้ เผือก พอลล่า และอื่น ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(00223) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.3.7 ประเภทวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (331100) ตั้งไว้ 30,000 บำท เพื่อจ่ายเป็น
ค่ากระดาษเขียน ผ้าเขียนป้าย ไม้อัด สีโปสเตอร์ สีน้า พู่กัน ฟิล์ม ล้างอัด ขยายรูป เมมโมรี่การ์ด และแผ่น
ซีดี และอื่น ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.3.8 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกำย (331200) ตั้งไว้ 50,000 บำทเพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อชุดสะท้อนแสงอย่างหนา ชุดแต่งกาย อปพร. กู้ชีพฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
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2.3.9 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จั ดซื้อ แผ่ น ดิส ก์ จานบั น ทึกข้ อมูล เทปบัน ทึกข้ อมูล แผ่ นกรองแสงกระดาษต่อ เนื่อ ง เม้ าส์ ป รินซ์ เตอร์
แป้นพิมพ์ สายเคเบิ้ล ตลับผงหมึก เครื่องขยายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.3.10 ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง (331600) ตั้งไว้ 20,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่า
เติมน้ายาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.3.11 ประเภทวัสดุอื่นๆ (331700) ตั้งไว้ 30,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัวปิด-เปิด วาล์วแก๊สตระแกรงปัสสาวะ ป้ายจราจร และอื่น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.4 หมวดค่ำสำธำรณูปโภค (534000) ตั้งไว้ 1,410,000 บำท แยกเป็น
2.4.1 ประเภทค่ำไฟฟ้ำ (340100) ตั้งไว้ 1,200,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่า
(1) ไฟฟ้าสาหรับสานักงานและไฟฟ้ากิจการประปา อบต.สร้างแป้น เป็นเงิน
700,000บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
(2) ไฟฟ้าโรงสูบน้าเป็นเงิน 500,000 บาท เป็นค่าไฟฟ้าโรงสูบน้าบ้านหนองแด่น
ม.6 และโรงสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านทอน หมู่ 3
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)งานส่งเสริม
การเกษตร ( 00321) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.4.2 ประเภทค่ำโทรศัพท์ (340300) ตั้งไว้ 5,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของ
สานักงาน อบต.สร้างแป้น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.4.3 ประเภทค่ำไปรษณีย์ (340400) ตั้งไว้ 5,000 บำทเพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่า
โทรเลข ธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทัว่ ไป (00111)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)

2.4.4 ประเภทค่ำ บริ กำรทำงด้ำ นโทรคมนำคม (340500) ตั้งไว้ 200,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (INTERNET)
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
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3. งบลงทุน (540000) ตั้งไว้323,500 บำท แยกเป็น
3.1 ค่ำครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้ 273,500บำท แยกเป็น
3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน (410100) ตั้งไว้25,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อ
1) โต๊ะทางานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุดๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)
2) เครื่องฉีดน้าแรงดันสูงสาหรับล้างรถ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงขนาดความแรงดันน้าไม่น้อย
กว่า 150 บาร์ จานวน1 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน15,000บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) ตั้งไว้ 23,500 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อ
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงานจานวน 1 เครื่องราคาเครื่องละ16,000
บาทคุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 6 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้น ฐานการจั ด หาอุป กรณ์แ ละระบบคอมพิ ว เตอร์ ฉบับ เดื อนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วั นที่ 12
พฤษภาคม 2563 – มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วย
จัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้
ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
2) เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่องราคาเครื่องละ7,500 บาทคุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,
Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มี
ความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
(ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที
(ipm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) - สามารถ
ถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา - สามารถย่อและ
ขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่
น้อยกว่า 100 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
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3.1.3ประเภทครุภัณฑ์อื่น (411700) ตั้งไว้ 125,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
1)เต๊นท์ขนาด4x8 เมตร จานวน 5หลังราคาหลังละ25,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
125,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
3.1.4 ประเภทค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งไว้ 100,000บำท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าซ่อมบารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน อุปกรณ์ ครุภัณฑ์หรือรายจ่าย
อื่นๆ ที่อยู่ในประเภทนี้
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริ หารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
3.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง(542000) ตั้งไว้ 50,000บำท แยกเป็น
3.2.1 ประเภทค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (421000) ตั้งไว้ 50,000
บำท เพื่อจ่ายเป็นค่า
1)โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ำที่ทำกำร อบต. ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงสวนหย่อมหน้าอาคารสานักงานและบริเวณหน้าเสาธง
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
4. งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้ 40,000 บำท แยกเป็น
4.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (610100) ตั้งไว้ 20,000 บำท
4.1.1 อุดหนุนโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพศูนย์ปฏิบัติ กำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมำณ 2564ให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนเหล่ำ
ตั้งไว้ 20,000 บำท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน (00252)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(25612565)
4.2 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร (610200) ตั้งไว้ 20,000 บำท
4.2.1อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดอำเภอเพ็ญ(ศป.ปส.อ.เพ็ญ)
ในกำรเฝ้ำระวังป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดประจำปีงบประมำณ 2564 ตั้งไว้ 20,000 บำท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเพ็ญ(ศป.ปส.อ.เพ็ญ)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน (00252)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(25612565)

5. งบรำยจ่ำยอื่น (550000)ตั้งไว้ 25,000 บำทแยกเป็น
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5.1 ประเภทเงินค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ (551000) ตั้งไว้ 25,000 บำท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างพัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์การบริหาร
ตาบลสร้างแป้น
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธำนี
รำยจ่ำยจำแนกตำมหน่วยงำน
หน่วยงำน กองคลัง
-----------------------------------------------------------ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น
1,937,760
บำท แยกเป็น
1. งบบุคลำกร (520000)
ตั้งไว้รวม 1,179,960 บำท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือน ฝ่ำยประจำ (522000) ตั้งไว้ รวม 1,179,960 บำท แยกเป็น
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล ( 220100 ) ตั้งไว้ 583,200 บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 4 อัตรา
1) ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกองคลั ง ระดั บ ต้ น จ านวน 1 อั ต รา(3 9,080×1×12)
เป็นเงิน468,960 บาท
2) ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชานาญการ จานวน 1 อัตรา (15,060×1×3)
เป็นเงิน 45,180 บาท
3) ตาแหน่ งเจ้ าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ช านาญงาน จานวน 1 อัตรา (11,510×1×3)
เป็นเงิน 34,530 บาท
4)ต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานจั ด เก็ บ รายได้ ป ฏิ บั ติ ง าน/ช านาญงาน จ านวน 1 อั ต รา
(11,510×1×3) เป็นเงิน 34,530 บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งาน
บริหารงานคลัง (00113) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ (220200) ตั้งไว้ 12,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
เพิ่มต่างๆ (เงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตาบล) จานวน 2 อัตรา ได้แก่
1) ต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานพั ส ดุ ป ฏิ บั ติ ง าน/ช านาญงาน จ านวน 1 อั ต รา ( 2,000×3)
เป็นเงิน 6,000 บาท
2)ตาแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน จานวน 1 อัตรา (2,000×3)
เป็นเงิน 6,000 บาท
ตั้ ง จ่ ำ ยจำกเงิ น รำยได้ ปรากฏในด้ า นบริ ห ารทั่ ว ไป (00100) แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
1.1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300) ตั้งไว้ 42,000 บำท เพื่อจ่ายเป็น
เงินประจาตาแหน่งให้กับพนักงานส่วนตาบลจานวน 1 อัตรา
1) ตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง จานวน 1 อัตรา (3,500× 12) เป็นเงิน 42,000 บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
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1.1.4 ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (220600) ตั้งไว้ 527,760 บำท แยก
เป็น
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จานวน 3 อัตรา ได้แก่
1) ผู้ ช่ ว ยเจ้ า พนั ก งานจั ด เก็ บ รายได้ (พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ) จ านวน 1 อั ต รา
( 12,650 × 12 ) เป็นเงิน 151,800 บาท
2) ผู้ ช่ ว ยนั ก วิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี (พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ) จ านวน 1 อั ต รา
( 18,660×12 ) เป็นเงิน 223,920 บาท
3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จานวน 1 อัตรา ( 12,670×12 )
เป็นเงิน 152,040 บาท
ตั้งจ่ ำยจำกเงิน รำยได้ ปรากฏในด้านบริห ารงานทั่ว ไป (00100) แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง (220700) ตั้งไว้ 15,000 บำท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ (ค่าครองชีพชั่วคราว) จานวน 2 อัตรา ได้แก่
(1) ผู้ ช่ ว ยเจ้ า พนั ก งานจั ด เก็ บ รายได้ (พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ) จ านวน 1 อั ต รา
( 635 ×1×12 ) เป็นเงิน 7,620 บาท
(2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จานวน 1 อัตรา ( 615×1×12 )
เป็นเงิน 7,380 บาท
ตั้ ง จ่ ำ ยจำกเงิ น รำยได้ ปรากฏในด้ า นบริ ห ารทั่ ว ไป (00100) แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2. งบดำเนินกำร (530000) ตั้งไว้ 699,200 บำท แยกเป็น
2.1หมวดค่ำตอบแทน (531000)
ตั้งไว้ 177,200 บำท
2.1.1 ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอัน เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (310100) ตั้งไว้ 100,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนตาบลหรือรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ในประเภทนี้ เช่นจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับ
พนักงาน ส่วนทองถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี)
ตั้ ง จ่ ำ ยจำกเงิ น รำยได้ ปรากฏในด้ า นบริ ห ารงานทั่ ว ไป (00100) แผนงานบริ ห ารทั่ ว ไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.1.2 ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (310300)ตั้งไว้ 10,000บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป
ตั้ ง จ่ ำ ยจำกเงิ น รำยได้ ปรากฏในด้ า นบริ ห ารงานทั่ ว ไป (00100) แผนงานบริ ห ารทั่ ว ไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.1.3 ประเภทค่ำเช่ำบ้ำน (310400) ตั้งไว้ 37,200 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน และค่า
เช่าซื้อให้แก่พนักงานส่วนตาบล
ตั้ ง จ่ ำ ยจำกเงิ น รำยได้ ปรากฏในด้ า นบริ ห ารงานทั่ ว ไป (00100) แผนงานบริ ห ารทั่ ว ไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)

2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร (310500) ตั้งไว้ 30,000 บำท เพื่อจ่าย
เป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานส่วนตาบล
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ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.2 หมวดค่ำใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 422,000 บำท
2.2.1 ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100) ตั้งไว้ 292,000 บำท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน เข้ารับการอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ ค่าบริการจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ
ให้แก่พนักงานส่วนตาบล
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.2.2 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อื่นๆ (320300) ตั้งไว้ 100,000 บำท
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ ายในการเดิน ทางไปราชการ อบรมสั มมนา ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทนี้
ตั้ ง จ่ ำ ยจำกเงิ น รำยได้ ปรากฏในด้ า นบริ ห ารทั่ ว ไป (00100) แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดทำแผนที่ภำษี ตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนที่ภาษี เช่น การขอถ่ายสาเนาโฉนดที่ดินและระวางที่ดินในพื้นที่ตาบลสร้างแป้น
และอื่นๆ
ตั้ ง จ่ ำ ยจำกเงิ น รำยได้ ปรากฏในด้ า นบริ ห ารทั่ ว ไป (00100) แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.2.3 ประเภทค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 30,000 บำท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.3 หมวดค่ำวัสดุ
(533000)ตั้งไว้ 100,000
บำท
2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงำน (330100) ตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุสานักงานค่าวัสดุแบบพิมพ์ต่างๆ เช่นกระดาษดินสอ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ หรือรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ใน
ประเภทนี้
ตั้ ง จ่ ำ ยจำกเงิ น รำยได้ ปรากฏในด้ า นบริ ห ารทั่ ว ไป (00100) แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป(00110) งาน
บริหารงานคลัง (00113) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.3.2 ประเภทค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (331100) ตั้งไว้ 20,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน ฟิล์ม ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี
รูปอัดสีหรือขาวดาหรือรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ ที่ใช้ในกิจการของ อบต.
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหาร งานคลัง (00113) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
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2.3.3 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 30,000 บำท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ สาหรับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นดิสค์ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์
ตั้ ง จ่ ำ ยจำกเงิ น รำยได้ ปรากฏในด้ า นบริ ห ารทั่ ว ไป (00100) แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
3. งบลงทุน (540000) ตั้งไว้ 58,600 บำท แยกเป็น
3.1 หมวดค่ำครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้ 58,600 บำท แยกเป็น
3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน (410100) ตั้งไว้28,600 บำทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
1) เครื่องปรับอากาศ จานวน 1 เครื่อง ขนาด 18,000BTU ราคา 28,600 บาท (จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาดโดยประหยัด)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) ตั้งไว้ 30,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
1. คอมพิวเตอร์จานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท (จัดซื้อตามมาตรฐานและราคากลาง
กระทรวง ICT) โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- มีหน่วยผลประมวลผลกลาง (cpu) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัง (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยืเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Canhe Memoy รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB
มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2 มี ห น่ ว ยประมวลผลเพื่ อ แสดงภาพติ ด ตั้ ง อยู่ ภ ายในหน่ ว ยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (NetworK Interface) แบบ 10/100/1000 Bese-T หรือดีกว่า
จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ข่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่อย
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 8,000 บาท
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier,Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Lnk Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
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- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อ
นาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1200x1200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
-สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธำนี
รำยจ่ำยจำแนกตำมหน่วยงำน
หน่วยงำน กองช่ำง
-----------------------------------------------------------ตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ทั้งสิ้น 7,458,680 บำท แยกเป็น
1. งบบุคลำกร (520000) ตั้งไว้รวม 910,380 บำท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือน ฝ่ำยประจำ (522000) ตั้งไว้ 910,380 บำท แยกเป็น
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 415,620 บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตาบลกองช่าง จานวน 3 อัตรา ได้แก่
1) ตาแหน่งผู้อานวยการกองช่างระดับต้น จานวน 1 อัตรา(31,880×1×12)เป็นเงิน 382,560
บาท
2) ต าแหน่ ง นายช่ า งโยธาปฏิ บั ติ ง าน/ช านาญงาน จ านวน 1 อั ต รา (1 1,510×1×3)
เป็นเงิน 34,530 บาท
3) ตาแหน่งเจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน/ชานาญงาน จานวน 1 อัตรา (11,510×1×3)เป็น
เงิน 34,530 บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนตำบล (220200) ตั้งไว้ 12,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตาบล จานวน 3 อัตรา ได้แก่
1) ตาแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชานาญงาน จานวน 1 อัตรา (2,000×1×3) เป็นเงิน
6,000 บาท
2) ตาแหน่งเจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน/ชานาญงาน จานวน 1 อัตรา (2,000×1×3) เป็น
เงิน6,000 บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
1.1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300) ตั้งไว้ 42,000 บำท เพื่อจ่ายเป็น
เงินประจาตาแหน่งให้กับพนักงานส่วนตาบลจานวน 1 อัตรา ได้แก่
1) ตาแหน่งผู้อานวยการกองช่าง จานวน 1 อัตรา (3,500×12) เป็นเงิน 42,000
บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
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1.1.4 ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (220600) ตั้งไว้
จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 3 อัตรา ได้แก่
1) ผู้ ช่วยนายช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จานวน 1 อัตรา (9,690×1×12)
เป็นเงิน 116,280 บาท
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จานวน 1 อัตรา (9,690×1×12)
เป็นเงิน 116,280 บาท
3) ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จานวน 1 อัตรา (13,350×1×12)
เป็นเงิน 160,200 บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง (220700) ตั้งไว้ 48,000 บำท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ (ค่าครองชีพชั่วคราว) จานวน 2 อัตรา ได้แก่
1) ผู้ ช่วยนายช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จานวน 1 อัตรา (2,000×1×12)
เป็นเงิน 24,000 บาท
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จานวน 1 อัตรา (2,000×1×12)
เป็นเงิน 24,000 บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2. งบดำเนินกำร (530000) ตั้งไว้ 1,052,000 บำท
2.1 หมวดค่ำตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 252,000 บำท
2.1.1 ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอัน เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (310100) ตั้งไว้ 200,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตาบลหรือรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ในประเภทนี้ เช่นจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับ
พนักงานส่วนทองถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี)
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.1.2 ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (310300)ตั้งไว้ 5,000บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.1.3 ประเภทค่ำเช่ำ บ้ำ น (310400) ตั้งไว้ 42,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
ให้แก่พนักงานส่วนตาบล
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
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2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร (310500) ตั้งไว้ 5,000 บำท เพื่อจ่าย
เป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานส่วนตาบล
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.2 หมวดค่ำใช้สอย (53200) ตั้งไว้ 570,000 บำท
2.2.1 ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100) ตั้งไว้ 500,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน เข้ารับการอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ
ให้แก่พนักงานส่วนตาบล ค่าถ่ายเอกสารแบบพิมพ์เขียว ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
หมู่ที่ 1 – 9 ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุ คคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง หรือ
รายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทนี้
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.2.2 ประเภทจ่ ำ ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ กำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรที่ ไ ม่ เ ข้ ำ ลั ก ษณะรำยจ่ ำ ยอื่ น ๆ
(320300) ตั้งไว้ 40,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่า
(1) ใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ตั้งไว้ 40,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการหรือฝึกอบรมสัมมนา สาหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
อยู่ในประเภทนี้ ของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง หรือรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ในประเภทนี้
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.2.3 ประเภทค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 30,000 บำท เพื่อจ่าย
เป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.3 หมวดค่ำวัสดุ (533000) ตั้งไว้ 230,000 บำท
2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงำน (330100) ตั้งไว้ 20,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
สานักงานค่าวัสดุแบบพิมพ์ต่างๆ เช่นกระดาษดินสอ แฟ้ม ปากกา ถ่านAA คลิปหนีบ เครื่องคิดเลข ฯลฯ
หรือรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ในประเภทนี้
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (330200) ตั้งไว้ 100,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อ ชุดหลอดไฟฟ้า ไปติดตั้งตามถนนแยกต่างๆ ทุกหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้าถนน (00242) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.3.3 ประเภทวัสดุก่อสร้ำง (330600) ตั้งไว้ 80,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อท่อน้ าและอุปกรณ์ป ระปา เทปวัดระยะ ล้ อวัดระยะทางระบบดิจิตอล เครื่องมือวัดและทดสอบ
คุณภาพน้า ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา
(00332) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
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2.3.4 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 30,000 บำท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) เมาส์ แฟลชไดร์ฟบันทึกข้อมูลแผ่นดิสด์
โปรแกรมหรือรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทนี้
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
3. งบลงทุน (540000) ตั้งไว้ 4,926,300บำท แยกเป็น
3.1 ค่ำครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้ 126,300บำท แยกเป็น
3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) ตั้งไว้ 26,300 บำทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
1) เครื่องคอมพิวเตอร์จานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท (จัดซื้อตามมาตรฐานและราคา
กลางกระทรวง ICT) โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- มีห น่ วยผลประมวลผลกลาง (cpu) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัง (6 core) โดยมีความเร็วสั ญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยืเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Canhe Memoy รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2 มี ห น่ ว ยประมวลผลเพื่ อ แสดงภาพติ ด ตั้ ง อยู่ ภ ายในหน่ ว ยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (NetworK Interface) แบบ 10/100/1000 Bese-T หรือ
ดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
มีแป้นพิมพ์และเมาส์
มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่อย
2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท
เป็นเงิน 4,300 บาท บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ
8.8 ภาพต่อนาที
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- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5
ภาพต่อนาที(ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 16
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
3.1.2ประเภทค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งไว้ 100,000 บำท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
3.2หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (542000) ตั้งไว้ 4,800,000 บำท แยกเป็น
3.2.1 ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค (420900) ตั้งไว้ 4,050,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่า
(1) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่1 บ้ำนสร้ำงแป้น เป็น
เงิน 250,000 บำท (จากบ้านนายสมคิด ขมิ้นเขียว ถึงบ้านนายท้าว ขมิ้นเขียว) ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. ยาว 108.00 ม. หนา 0.15 ม. (หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 432 ตร.ม.) เพื่อจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างแป้น ม.1(ตามแบบแปลนฯ)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
(2) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่2บ้ำนโนนพัฒนำเป็น
เงิน 136,000 บำท (จากบ้านนางศรีเนาว์ ยวงใย ถึง บ้านนายหน่อง บัวเกตุ) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง
2.50 ม. ยาว 89.00 ม. หนา 0.15 ม. (หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 222.50ตร.ม.) เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่2บ้านโนนพัฒนา(ตามแบบแปลนฯ)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
(3) โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตแบบฝำ
เหล็ก หมู่ที่2 บ้ำนโนนพัฒนำเป็นเงิน 364,000 บำท (จากบ้านนายวิชัย พร้าวหอม ถึง บ้านนางพัด วรสุ
ริย์) ปริมาณงานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30x 1.00เมตรจานวน 437ท่อนพร้อมบ่อพักน้าคอนกรีต
ขนาด 0.50x 0.50x0.50 เมตร จานวน 47 บ่อ/ฝาปิดแบบเหล็ก 47 ฝา รวมความยาวพร้อมบ่อพักน้าคอนกรีต
460 เมตร เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้าคอนกรีตแบบฝาเหล็ก หมู่
ที่2 บ้านโนนพัฒนา(ตามแบบแปลนฯ)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
(4) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่3 บ้ำนทอนเป็นเงิน
500,000 บำท รำยละเอียด ดังนี้
ช่วงที่ 1เป็นเงิน 333,000 บำท (จากบ้านนายโกวิทย์ ศรีเชียงหวาง ถึง บ้านนางทองใส
นวลจันทร์) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 144.00 ม. หนา 0.15 ม. (หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่
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น้อยกว่า 576.00 ตร.ม.) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่3 บ้านทอน
(ตามแบบแปลนฯ)
ช่วงที่ 2เป็นเงิน 167,000 บำท (จากบ้านนายไชย ธุระเทพ ถึง บ้านนายประสิทธ์ สม
บุตร) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 93.00 ม. หนา 0.15 ม. (หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
279.00 ตร.ม.) พร้อมวางท่อระบายน้าคอนกรีต ขนาด 0.30 ม. X 1.00 ม. จานวน 6 ท่อน เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่3 บ้านทอน(ตามแบบแปลนฯ)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
(5) โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตแบบฝำเหล็ก หมู่ที่4
บ้ำนดอนยำว เป็นเงิน 300,000 บำท (จากบ้านนายสุวรรณ คาวันดี ถึง บ้านนายคามี วิชัยวงค์ ) ปริมาณ
งานวางท่อคอนกรีต ขนาด 0.40 x 1.00 เมตรจานวน 378ท่อน พร้อมบ่อพักน้าคอนกรีต ขนาด 0.50 x 0.50
x 0.50 เมตร จานวน 22 บ่อ/ฝาปิด แบบเหล็ก 22 ฝา รวมความยาวพร้อมบ่อพักน้าคอนกรีต389 เมตร เพื่อ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้าคอนกรีตพร้อมบ่อพักน้าคอนกรีตแบบฝาเหล็ก หมู่ที่4 บ้านดอนยาว(ตาม
แบบแปลนฯ)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
(6) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่5 บ้ำนหว้ำน เป็นเงิน
258,000 บำท (จากบ้านนางแววตา ชัยมาตร ถึง ทางไปเมรุเผาศพคุ้มหนองซองแมว หมู่ 5) ปริมาณงาน
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 112.00 ม. หนา 0.15 ม. (หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 448.00 ตร.ม.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่5 บ้านหว้าน(ตามแบบแปลนฯ)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
(7) โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตแบบฝำเหล็ก หมู่ที่5
บ้ำนหว้ำนเป็นเงิน 242,000 บำท (จากบ้านนายวิวัฒน์ พร้าวหอม ถึง บ้านนายเอี้ยง แก้วขวา) ปริมาณ
งานวางท่อคอนกรีต ขนาด 0.40 x 1.00 เมตรจานวน 256 ท่อน พร้อมบ่อพักน้าคอนกรีต ขนาด 0.50 x 0.50
x 0.50 เมตร จานวน 27 บ่อ/ฝาปิด แบบเหล็ก 27 ฝา บ่อพักน้าคอนกรีต ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จานวน
1 บ่อ ฝาปิดแบบเหล็ก ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จานวน 1 ฝา รวมความยาวพร้อมบ่อพักน้าคอนกรีต 270
เมตร เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างท่อระบายน้าคอนกรีตพร้อมบ่อพักน้าคอนกรีตแบบฝาเหล็ก หมู่ที่5 บ้านหว้าน(ตาม
แบบแปลนฯ)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)

(8) โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตแบบฝำเหล็ก หมู่ที่6
บ้ำนหนองแด่นเป็นเงิน 291,000 บำท (จากที่ราชพัสดุ ถึง หน้าวัดบ้านหนองแด่น ) ปริมาณงานวางท่อ
คอนกรีต ขนาด 0.40 x 1.00 เมตรจานวน 356 ท่อน พร้อมบ่อพักน้าคอนกรีต ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร
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จานวน 12 บ่อ/ฝาปิด แบบเหล็ก 12 ฝา รวมความยาวพร้อมบ่อพักน้าคอนกรีต 365 เมตร เพื่อจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้าคอนกรีตพร้อมบ่อพักน้าคอนกรีตแบบฝาเหล็ก หมู่ที่6 บ้านหนองแด่น (ตามแบบ
แปลนฯ)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
(9) โครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำเอนกประสงค์ หมู่ที่6 บ้ำนหนองแด่น เป็นเงิน 209,000
บำท(รอบศาลาประชาคมหลังใหม่/หลังเก่า) ปริมาณงาน ดังนี้
ช่วงที่ 1 กว้าง 9.00 เมตร ยาว 33.80 เมตร หนา 0.10 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
ช่วงที่ 3 กว้าง 9.70 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
ช่วงที่ 4 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
(หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 592.20 ตารางเมตร)เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
หมู่ที่6 บ้านหนองแด่น (ตามแบบแปลนฯ)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
(10) โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่7 บ้ำนดอนเค็ง (Pavement in
place recycling) เป็นเงิน 500,000 บำทปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 203 เมตร หนา
0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,218ตารางเมตร เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่7 บ้านดอนเค็ง (Pavement in place recycling) (ตามแบบแปลนฯ)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
(11) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่8 บ้ำนหนองผือเป็น
เงิน 200,000 บำท (สายข้างเมรุเผาศพ บ้านหนองผือ หมู่ 8) ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว
87.00 ม. หนา 0.15 ม. (หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 348.00 ตร.ม.) เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่8 บ้านหนองผือ(ตามแบบแปลนฯ)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)

(12) โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ลำห้วยวังอ่ำง หมู่ที่8 บ้ำนหนอง
ผือเป็นเงิน 300,000 บำท ปริมาณงาน สันฝายกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร
พร้อมขุดลอกหน้าฝายยาว 220.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,980 ลบ.ม.
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เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ลาห้วยวังอ่าง หมู่ที่8 บ้านหนองผือ (ตามแบบ
แปลนฯ)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริม
การเกษตร (00321) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
(13) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่9 บ้ำนโนนรังเป็นเงิน
436,000 บำท (สายข้างเมรุเผาศพ บ้านโนนรัง หมู่ 9) ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 189.00
ม. หนา 0.15 ม. (หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 756.00 ตร.ม.) พร้อมวางท่อระบายน้าคอนกรีต เสริม
เหล็กขนาด 0.80 x 1.00 เมตร เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่9 บ้าน
โนนรัง (ตามแบบแปลนฯ)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
(14) โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินลูกรังพร้อมวำงท่อระบำยน้ำคอนกรีต หมู่ที่9 บ้ำนโนนรัง
เป็นเงิน 64,000 บำท (จากบ้านนายบุญตา ยางชุม ถึงลาห้วยแดง) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 120.00 เมตร ลงดินลูกรังปริมาตร 360 ลบ.ม. พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง ชั้น 3 ขนาด 1.00
x 1.00 เมตร จานวน 5 ท่อ (หรือมีพื้นที่ลงดินลูกรังไม่น้อยกว่า 360.00 เมตร) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
ดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้าคอนกรีต หมู่ที่9 บ้านโนนรัง(ตามแบบแปลนฯ)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
3.2.2ประเภทค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (421000) ตั้งไว้ 650,000บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่า
(1) โครงกำรซ่อมแซมระบบประปำหมู่บ้ำน หมู่ที่4 บ้ำนดอนยำวเป็นเงิน 200,000 บำท
ปริมาณงาน ถังแบบไฟเบอร์ กลาส ขนาด 2,000 ลิ ตร จานวน 4 ใบ ซับเมิร์ด 1.5 แรง/ตู้คอนโทรล และ
ซ่อมแซมระบบประปาพร้อมอุปกรณ์เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่4 บ้านดอนยาว (ตาม
แบบแปลนฯ)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการ
ประปา (00332) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
(2) โครงกำรต่อเติมศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสร้ำงแป้น หมู่ 1เป็นเงิน 150,000 บำท
ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแป้น หมู่ 1
(ตามแบบแปลนฯ)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชุม (00241) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
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(3) โครงกำรต่อเติมศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทอนดอนยำว หมู่ 3 เป็นเงิน 150,000บำท
ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทอนดอนยาว
หมู่ 3 (ตามแบบแปลนฯ)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชุม (00241) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
(4) โครงกำรปรับปรุงสนำมเด็กเล่นศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนรังหนองผือหมู่ 9เป็นเงิน
150,000บำทปริมาณงาน กว้าง 9.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรังหนองผือ หมู่ 9 (ตามแบบแปลนฯ)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชุม (00241) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
3.2.3ประเภทค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอกเพื่อให้
ได้มำซึ่งสิ่งก่อสร้ำง (422000) ตั้งไว้ 100,000บำท เพื่อจ่ายเป็นค่า ออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
ตั้งจ่ ำยจำกเงิน อุด หนุน ทั่วไปปรากฏในด้านบริการชุมชนและสั งคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
4. งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้ 550,000 บำท แยกเป็น
4.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร (610200) ตั้งไว้ 550,000

บำท เพื่อจ่ายเป็นค่า

4.1.1 อุดหนุนสำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอเพ็ญ เป็นเงิน 300,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งหม้อแปลงและวางระบบสายไฟภายในอาคารที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
สร้างแป้น
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
4.1.2 อุดหนุนสำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอเพ็ญ เป็นเงิน 250,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านสร้างแป้นสาย
ข้าง ตชต.
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
5. งบรำยจ่ำยอื่น (550000)ตั้งไว้ 20,000 บำทแยกเป็น
5.1 ประเภทเงินค่ำตรวจและแก้ไขคุณภำพน้ำประจำปี (551000) ตั้งไว้ 20,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างตรวจและแก้ไขคุณภาพน้าประจาปีที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ในตาบลสร้างแป้น
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการ
ประปา (00332) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธำนี
รำยจ่ำยจำแนกตำมหน่วยงำน
กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม
-----------------------------------------------------------ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น 8,269,746 บำท แยกเป็น
1. งบบุคลำกร (520000)
ตั้งไว้ 2,387,520 บำท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือน ฝ่ำยประจำ (522000) ตั้งไว้ 2,387,520 บำท แยกเป็น
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 873,840 บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 3 อัตรา ได้แก่
1) ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษาระดับต้น จานวน 1 อัตรา (30,790×12) เป็นเงิน
369,480 บาท
2) ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการ จานวน 1 อัตรา(26,980×12) เป็นเงิน 323,760
บาท
3) ตาแหน่งครูผู้ช่วย จานวน 1 อัตรา(15,050×12) เป็นเงิน 180,600 บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
1.1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300) ตั้งไว้ 42,000 บำท เพื่อจ่ายเป็น
เงินประจาตาแหน่งให้กับพนักงานส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา ได้แก่
1) ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา จานวน 1 อัตรา (3,500 × 12) เป็นเงิน 42,000
บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
1.1.3 ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (220600) ตั้งไว้ 1,373,640 บำทเพื่อ
จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 10 อัตรา ได้แก่
1) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จานวน 1 อัตรา (16,070×1×12)
เป็นเงิน 192,840 บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จานวน 2 อัตรา (13,200×2×12)
เป็นเงิน 316,800 บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
3) ผู้ดูแลเด็กเล็ก (พนักงานจ้างทั่วไป) จานวน 2 อัตรา (9,000×2×12) เป็นเงิน
216,000 บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)

57
4) ผู้ดูแลเด็กเล็ก (พนักงานจ้างทั่วไป) จานวน 2 อัตรา (9,000×2×12) เป็นเงิน
216,000 บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
5) คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) จานวน 4 อัตรา (9,000×4×12) เป็นเงิน 432,000
บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
1.1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง (220700) ตั้งไว้ 98,040 บำท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ค่าครองชีพชั่วคราว)ให้แก่พนักงานจ้างจานวน 7 อัตรา ได้แก่
1) ผู้ ช่ว ยครู ผู้ ดูแลเด็กเล็ ก (พนักงานจ้า งตามภารกิจ) จานวน 2 อัต รา (85×2×12)
เป็นเงิน 2,040 บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2) ผู้ดูแลเด็กเล็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) จานวน 2 อัตรา(1,000×2×12) เป็นเงิน 24,000บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
3) ผู้ดูแลเด็กเล็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) จานวน 2 อัตรา(1,000×2×12) เป็นเงิน 24,000บาท
ตั้ ง จ่ ำ ยจำกเงิ น รำยได้ ป รากฏในด้ า นบริ ก ารชุ ม ชนและสั ง คม (00200) แผนงานการศึ ก ษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
4) คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) จานวน 4 อัตรา (1,000×4×12) เป็นเงิน 48,000
บาท
ตั้งจ่ำ ยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2. งบดำเนินกำร (530000) ตั้งไว้ 3,575,126
บำท
2.1 หมวดค่ำตอบแทน (531000)
ตั้งไว้ 190,000 บำท แยกเป็น
2.1.1 ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอัน เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (310100) ตั้งไว้ 150,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลหรื อรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ในประเภทนี้ เช่น จ่ายเป็นค่าประโยชน์ต อบแทนอื่ น
สาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี)
ตั้งจ่ ำยจำกเงิน รำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสั งคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.1.2 ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (310300) ตั้งไว้ 20,000
บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งจ่ ำยจำกเงิน รำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสั งคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
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2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร (310500) ตั้งไว้ 20,000 บำท เพื่อจ่ายเป็น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตาบล ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.2 หมวดค่ำใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 1,898,400 บำท
2.2.1ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100) ตั้งไว้ 300,000 บำท เพื่อจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.2.2ประเภทรำยจ่ำยต่อเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
(320300) ตั้งไว้ 1,548,400 บำท
(1) ประเภทค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือฝึกอบรม สัมมนาทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของ
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น
ๆ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการหรือตามหนังสือสั่งการ คาสั่งทาง
ราชการที่กาหนด
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
(2) ประเภทค่ำ ใช้จ่ ำ ยโครงกำรหล่อเทีย นและถวำยเทียนพรรษำเนื่องในเทศกำลวั น
เข้ำพรรษำประจำปี ตั้งไว้ 30,000 บำท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
หรือรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ในประเภทนี้
ตั้ งจ่ ำ ยจำกเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ วไป ปรากฏในด้ านบริก ารชุมชนและสั งคม (00200) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561-2565)
(3)ประเภทค่ำใช้จ่ ำ ยโครงกำรเข้ำค่ำ ยฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตั้งไว้ 20,000
บำท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม หรือรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ในประเภทนี้
ตั้ งจ่ ำ ยจำกเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ วไป ปรากฏในด้ านบริก ารชุมชนและสั งคม (00200) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561-2565)
(4)ประเภทค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ตั้งไว้ 30,000 บำท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
(5)ประเภทค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยโครงกำรจั ด นิ ท รรศกำรแสดงผลงำนศู น ย์ พั ฒ นำเด็ ก เล็ ก ตั้ ง ไว้
10,000บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่
ตาบลสร้างแป้น เป็นค่าตกแต่งสถานที่ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
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(6) ประเภทค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำตั้งไว้ 948,400
บำท เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าอาหารกลางวันให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 130 คน ๆ ละ 20 บาท จานวน
245 วัน เป็นเงิน 637,000 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น
130 คน ๆ ละ 1,700บาท เป็นเงิน 221,000 บาท
- ค่าหนังสือเรียน จานวน80คน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน จานวน 80คน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน จานวน 80คน ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน24,000 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน 80คน ๆ ละ 430 บาท เป็นเงิน 34,400 บาท
ตั้ งจ่ ำ ยจำกเงิ น อุด หนุน ทั่วไป ปรากฏในด้านบริก ารชุมชนและสั งคม (00200) แผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
(7) ประเภทค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวันพ่อแห่งชำติ ตั้งไว้ 20,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
การดาเนินโครงการฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
(8) ประเภทค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกิจกรรมเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว ตั้งไว้ 20,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับการดาเนินโครงการฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
(9) ประเภทค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกิจกรรมเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ
พระบรมรำชินี ตั้งไว้20,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับการดาเนินโครงการฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
(10) ประเภทค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวันแม่แห่งชำติ ตั้งไว้ 20,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
การดาเนินโครงการฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
(11) ประเภทค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัด งำนลอยกระทงตำบลสร้ำงแป้น ตั้งไว้30,000บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินโครงการฯ
ตั้ งจ่ ำ ยจำกเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ วไป ปรากฏในด้ านบริก ารชุมชนและสั งคม (00200) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561-2565)
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(12) ประเภทค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่ำนกำรเล่น
ตั้งไว้ 100,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
(13) ประเภทค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติดตั้งไว้ 150,000 บำท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจาปี ของ อบต.สร้างแป้น เช่น ค่าเตรียม
สนามแข่งขัน
ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารสาหรับเจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจาสนาม
และคณะกรรมการตัดสิน เงินรางวัลการแข่งขัน ป้ายประชาสั มพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ดาเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ที่มีความจาเป็นและเหมาะสม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
(14) ประเภทค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยโครงกำรจั ด งำนประจ ำปี อ ำเภอเพ็ ญ ของดี 1 1ต ำบล ตั้ ง ไว้
100,000 บำท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประจาปีอาเภอเพ็ญของดี11ตาบล ของ อบต.สร้างแป้น เช่น
ค่าเตรียมสถานทีค่ ่าอาหาร /อาหารว่างและเครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มี
ความจาเป็นและเหมาะสม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(25612565)
2.2.3ประเภทค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
ตั้ งจ่ ำ ยจำกเงิน อุด หนุ น ทั่วไป ปรากฏในด้านบริก ารชุมชนและสั งคม (00200) แผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.3 หมวดค่ำวัสดุ (533000) ตั้งไว้ 1,386,726 บำท
2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงำน (330100) ตั้งไว้
50,000 บำทเพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุ สานักงาน เช่น เก้าอี้พลาสติก กระดาษถ่ายเอกสาร หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ
ฯลฯ
ตั้งจ่ ำยจำกเงิน รำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.3.2ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (330200) ตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ไฟฉายสปอตไลท์
เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ หม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ
ตั้งจ่ ำยจำกเงิน รำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.3.3 ประเภทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (330300) ตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องใช้ต่างๆ เช่น แป้ง ยาสีฟัน ไม้ถูพื้น น้ายาถูพื้น ไม้กวาด ถ้วยชาม สบู่ ผงซักฟอก น้ายาล้างจาน ถ้วยชาม
แก้ว มีด น้ าจื ดที่ซื้อจากเอกชน กระจกเงา ถาด ที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้ าห่ ม
กระติกน้าร้อน ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.3.4 ประเภทค่ำอำหำรเสริม (นม) (330400) ตั้งไว้ 1,126,726 บำทเพื่อจ่ายเป็น
ค่า
(1)ค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้249,106 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น จานวน 130 คน ๆละ 7.37 บาท จานวน 260วัน
ตั้ ง จ่ ำ ยจำกเงิน อุ ด หนุน ทั่ วไป ปรากฏในด้ านบริก ารชุม ชนและสั งคม (00200) แผนงานการศึก ษา
(00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(25612565)
(2)ค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้877,620 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้
นักเรียน สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ อบต.สร้างแป้น จานวน 4 แห่ง จานวนนักเรียน 458 คนๆละ 7.37 บาท
จานวน 260 วัน
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.3.5ประเภทวัสดุก่อสร้ำง (330600) ตั้งไว้ 30,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ต่าง
ๆ สี แปรงทาสี อิฐ หิน ปูน ทราย อ่างล้างมือ ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา โถส้วม ราวพาดผ้า ฯลฯ เป็นเงิน
30,000 บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.3.6 ประเภทวัส ดุ กี ฬำ (331300) ตั้ งไว้ 50,000 บำท เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าจั ดซื้ อลู ก
ฟุตบอล
ตะกร้อ วอลเลย์บอล นกหวีด ตาข่าย ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท
ตั้ ง จ่ ำ ยจำกเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ปรากฏในด้ านบริ ก ารชุ ม ชนและสั ง คม (00200) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(25612565)
2.3.7 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 30,000 บำทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เมาส์ ฯลฯ
ตั้งจ่ ำยจำกเงิน รำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.4 หมวดค่ำสำธำรณูปโภค (534000) ตั้งไว้ 100,000 บำท
2.4.1 ประเภทค่ำไฟฟ้ำ (340100)
ตั้งไว้ 100,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า
ประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น
ตั้งจ่ ำ ยจำกเงิน รำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสั งคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
3 . งบลงทุน (540000) ตั้งไว้ 471,100 บำท
แยกเป็น
3.1 หมวดครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้ 333,100 บำท
3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน (410100) ตั้งไว้ 202,500 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
(1) พัดลมระบายอากาศติดผนัง ขนาด 12 นิ้ว จานวน 4เครื่องๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน
8,000 บาท(จัดซื้อตามราคาตลาด) มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
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- มี 5 ใบพัด
- เสียงเงียบขณะใช้งาน
- มอเตอร์ออกแบบใหม่ ประหยัดพลังงาน
(2) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จานวน 1 หลั ง ราคา 5,500 บาท (จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์)
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(3) ชั้นล็อคเกอร์ อเนกประสงค์ แบบ 9 ช่อง ชั้นไม้ จานวน 6 หลัง ๆ ละ 3,500 บาท เป็น
เงิน
21,000 บาท (จัดซื้อตามราคาตลาด)
(4) เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จานวน 6 เครื่องๆ ละ 28,000
บาทเป็ น เงิ น 168,000 บาท ราคาที่ ก าหนดเป็ น ราคาที่ ร วมค่ า ติ ด ตั้ ง (จั ด ซื้ อ ตามมาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ) มี
คุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
- เครื่องปรับอากาศต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์1 ตัวท่อทองแดงไปกลับหุ้ม
ฉนวนยาว4 เมตรสายไฟฟ้ายาวไม่เกิน15 เมตร
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) ตั้งไว้ 30,600 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
(1) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) มีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยผลประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัง (4 core) จานวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
1. มีหน่วยความจาแบบ Cache Memoryรวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า
4MB ต้องมีความเร็ ว สั ญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกว่า 2.3 GHz แลมีห น่ว ยประมวลผลด้านกราฟิก
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 6MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366X768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Bese -T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth
(2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท
เป็นเงิน 8,600 บาท บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ
8.8 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5
ภาพต่อนาที(ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 16
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
3.1.3ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งไว้ 100,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อม
บารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน อุปกรณ์ ครุภัณฑ์หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ใน
ประเภทนี้
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
3.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง(542000) ตั้งไว้ 138,000 บำท
3.2.1ประเภทค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง(421000) ตั้งไว้ 138,000
บำทเพื่อจ่ ายเป็ น ค่าซ่อมบารุ งรั กษาปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่ งก่อสร้างหรือรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ใน
ประเภทนี้
ตั้ ง จ่ ำ ยจำกเงิน อุ ด หนุน ทั่ วไป ปรากฏในด้ านบริก ารชุม ชนและสั งคม (00200) แผนงานการศึก ษา
(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
4. งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้ 1,836,000 บำท แยกเป็น
4.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร (610200) ตั้งไว้ 1,836,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
4.1.1 อุดหนุนโครงกำรแข่งขันกีฬำประเพณีกลุ่มโรงเรียนนำบัวสร้ำงแป้น ตั้งไว้ 20,000
บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินดาเนินการโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีกลุ่มโรงเรียนนาบัวสร้างแป้นค่ารางวัล และ
ค่าดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬา หรือรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ในประเภทนี้
ตั้ ง จ่ ำ ยจำกเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ปรากฏในด้ านบริ ก ารชุ ม ชนและสั ง คม (00200) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
4.1.2อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันโรงเรียนในระดับประถมศึกษำ ให้แก่กลุ่มโรงเรียนในเขต
ตำบลสร้ำงแป้น ตั้งไว้ 1,816,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนในเขตพื้นที่ อบต.
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สร้างแป้น จานวน 4 แห่ง จานวน 454 คน ๆ ละ 20 บาท จานวน 200 วันทาการ (จ่ายตามยอด
เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) และอยู่ในอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธำนี
รำยจ่ำยจำแนกตำมหน่วยงำน
หน่วยงำน กองสวัสดิกำรสังคม
-----------------------------------------------------------ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น จำนวน 1,983,960บำท แยกเป็น
1. งบบุคลำกร (520000)
ตั้งไว้ 1,026,960
บำท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ) (522000) ตั้งไว้ 1,026,960
บำท
1.1.1 ประเภทเงิ น เดื อ นพนั ก งำน (220100) ตั้ ง ไว้ 745,560 บำท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น
เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล
1) ตาแหน่งผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคมระดับต้น จานวน 1 อัตรา (32,450×1×12)
เป็นเงิน 389,400บาท
2) ต าแหน่ ง นั ก พั ฒ นาชุ ม ชนช านาญการ จ านวน 1 อั ต รา (29,680×1×12) เป็ น เงิ น
356,160บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
1.1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300) ตั้งไว้ 42,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตาบล ได้แก่
1) ตาแหน่ งผู้ อานวยการกองสวัส ดิก ารสั งคม จานวน 1 อัตรา (3,500×1×12) เป็นเงิ น
42,000บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
1.1.3 ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (220600) ตั้งไว้ 239,400 บำทเพื่อจ่ายเป็น
เงินค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 1 อัตรา ได้แก่
1) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จานวน 1 อัตรา (19,950×1×12) เป็นเงิน 239,400 บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2. งบดำเนินกำร (530000) ตั้งไว้ 667,000
บำท
2.1 หมวดค่ำตอบแทน(531000) ตั้งไว้ 257,000บำท แยกเป็น
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2.1.1 ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วน
ท้องถิ่น (310100) ตั้งไว้ 200,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การ บริหารส่วนตาบลหรือรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ในประเภทนี้ เช่นจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) ค่าอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)

2.1.2 ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (310300)ตั้งไว้ 5,000
บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสั งคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.1.3 ประเภทค่ำเช่ำบ้ำน/เช่ำซื้อ (310400)ตั้งไว้ 42,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า
บ้าน/เช่าซื้อให้แก่ พนักงานส่วนตาบล ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.1.4ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร (310500)ตั้งไว้ 10,000 บำท เพื่อจ่ายเป็น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตาบล ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.2 หมวดค่ำใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 340,000 บำท
2.2.1 ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100) ตั้งไว้ 30,000 บำท เพื่อจ่าย
เป็น
ค่า จ้ า งเหมาบริ ก าร เช่น ค่า เข้ าเล่ ม ค่ าเย็บ หนั งสื อ ถ่ ายเอกสาร ค่ าโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสั มพั น ธ์
ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการเข้ารับการอบรมของหน่วยงานต่างๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.2.2 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด
อื่นๆ (320300) ตั้งไว้ 290,000 บำทเพื่อจ่ายเป็น
1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรตั้งไว้20,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการหรือฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง สาหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ หรือตามหนังสือสั่งการและคาสั่งทางราชการที่กาหนด
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ตั้ ง จ่ ำ ยจำกเงิ น รำยได้ ปรากฏในด้ า นบริ การชุม ชนและสั งคม (00200) แผนงานสั ง คมสงเคราะห์
(00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2) โครงกำรส่งเสริม และพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับตำบล ตั้งไว้
50,000 บำท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ศึกษาดูงาน โดยมีรายละเอียดอาทิ ค่าอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(25612565)
3) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพองค์กรสตรีระดับตำบล ตั้งไว้ 20,000 บำท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ กลุ่ มสตรีในระดับตาบล โดยมีรายละเอียดอาทิ ค่าอุปกรณ์การฝึกอบรม
ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ และอื่นๆที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้ มแข็งชุมชน
(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(25612565)
4) ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ส่งเสริมกลุ่มอำชีพพัฒนำอำหำรสัตว์ต่ำงๆ ตั้งไว้
20,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินตามโครงการ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(25612565)
5) ประเภทโครงกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ ตั้งไว้ 50,000บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตตาบลสร้างแป้น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าจัดทาเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(25612565)
6) ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรรณรงค์ให้ควำมรู้และสร้ำงภูมิคุ้มกันกำรแพร่ระบำดไวรัสเอดส์
ตั้งไว้ 10,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันการแพร่ระบาด
ไวรัสในเขตตาบลสร้างแป้น
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุม ชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน (00250) งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(25612565)
7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมอำชีพ ตั้งไว้ 60,000บำท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
และสนับสนุนการประกอบอาชีพของราษฎรในเขตตาบลสร้างแป้น ได้แก่
7.1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอผ้าพื้นบ้าน 20,000 บาท
7.2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทาปลาร้าบอง ตั้งไว้ 20,000 บาท
7.3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพการปฏิบัติรูปแบบลวดลายประดิษฐ์เครื่องจักร
สานตระกร้าจากเส้นพลาสติก ตั้งไว้ 20,000 บาท
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ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน (00250) งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(25612565)
8) โครงกำรอบรมให้ ค วำมรู้ เ พื่ อเพิ่ มศั กยภำพสภำเด็ กและเยำวชนตำบลสร้ ำ งแป้ น
ตั้งไว้ 30,000บำท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตาบล
สร้างแป้นให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และเข้าใจบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ
ไทย
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
9) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำรทำปุ๋ยหมักชีวภำพและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ตั้งไว้ 30,000บำท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพื่อให้ประชาชนสามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.2.3 ประเภทค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม (320400)ตั้งไว้ 20,000 บำทเพื่อจ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซมบารุง รักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทนี้
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.3 ค่ำวัสดุ (533000) ตั้งไว้70,000 บำท
2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงำน (330100) ตั้งไว้ 30,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอื่นๆ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.3.2 ประเภทวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (331100) ตั้งไว้ 10,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น สี กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน แปรงทาสี ป้ายประชาสัมพันธ์ การ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ รูปอัดสี หรือขาวดาหรือรายจ่ายอื่นๆในลักษณะเดียวกัน ที่ใช้ในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตาบลและหนังสือสั่งการ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
2.3.3 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 30,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุต่างๆ สาหรับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) แผ่นดิสด์โปรแกรม จานบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผ่นรองเม้าส์ แป้นพิมพ์สายเคมบิส ตัวบันทึกข้อมูลภายนอก (ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ (2561-2565)
3. งบลงทุน

(540000) ตั้งไว้ 20,000 บำท

แยกเป็น
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3.1 ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งไว้ 20,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อม
บารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน อุปกรณ์ ครุภัณฑ์หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ใน
ประเภทนี้
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
4) งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้ 270,000 บำท
4.1 ประเภทเงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ (610400)ตั้งไว้270,000 บำท
4.1.1 อุดหนุนโครงกำรของกลุ่มอำชีพต่ำงๆ เป็นเงิน 50,000 บำท เพื่อจ่ายให้แก่กลุ่ม
อาชีพต่างๆ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชน
(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
4.1.2 อุดหนุนสำหรับกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชดำริด้ำนสำธำรณสุข
เป็นเงิน 180,000 บำท เพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านแห่งละ20,000 บาท จานวน 9 หมู่บ้าน ใน
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข (00224)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
4.1.3 อุดหนุนกลุ่มอำชีพสตรีประจำตำบล เป็นเงิน 40,000 บำท เพื่อจ่ายให้แก่กลุ่มสตรีที่
ประสงค์จะรับเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของกลุ่มสตรี
ตั้งจ่ำ ยจำกเงิน รำยได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุ ข (00220)
งานศูนย์บริการสาธารณสุข (00224)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธำนี
รำยจ่ำยจำแนกตำมหน่วยงำน
รำยจ่ำยงบกลำง
-----------------------------------------------------------1. รำยจ่ำยงบกลำง(500000) ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น 9,280,454บำท แยกเป็น
1.1 งบกลำง(510000) ตั้งไว้ 9,280,454 บำทแยกเป็น
1.1.1 ประเภทเงิน สมทบกองทุ น ประกั น สัง คม (110300) ตั้ ง ไว้ 296,490
บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% ของเงินเดือนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการดาเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง(00411)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
1.1.2ประเภทเงินสมทบกองทุน เงินทดแทน ตั้งไว้10,000 บำท เพื่อจ่าย
เป็นค่าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลสร้างแป้น
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการดาเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง(00411)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
1.1.3 ประเภทรำยจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ(110700) ตั้งไว้ 6,396,800 บำท
เพื่อจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุ จานวน 822 คน ระยะเวลา 12 เดือน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น
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ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการดาเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งาน
งบกลาง(00411)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
1.1.4 ประเภทรำยจ่ำยเบี้ยยังชีพคนพิกำร(110800) ตั้งไว้ 1,740,000 บำท
เพื่อจ่ายให้แก่ผู้พิการ จานวน 179 คน ระยะเวลา 12 เดือน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการดาเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง(00411)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
1.1.5 ประเภทเงินสงเครำะห์เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์(110900) ตั้งไว้ 60,000
บำท เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ จานวน 10 คนๆ 500 บาท 12 เดือน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
สร้างแป้น
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการดาเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง(00411)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
1.1.6 ประเภทเงินสำรองจ่ำย (111000) ตั้งไว้ 242,100 บำท เพื่อจ่าย
เป็นค่าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรณีที่จาเป็น ที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน เช่น วาตภัย
อุทกภัย อัคคีภัย ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านการดาเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง
(00411)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)

1.1.7 ประเภทรำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน (111100) ตั้งไว้150,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่า

(1)เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตาบลสร้างแป้น
ตั้งไว้ 100,000บาท เพื่อจ่ ายเป็น เงินสมทบกองทุนหลั กประกันสุ ขภาพในระดับท้องถิ่น ตาบลสร้างแป้น
(กองทุนสุขภาพชุมชน สปสช.) ในการบริการสุขภาพให้แก่คนในท้องถิ่นและป้องกันโรคระบาด โดยสมทบใน
อัตราส่วนร้อยละ 40 ของเงินอุดหนุนจากสานักงานประกันหลักสุขภาพแห่งชาติ
(2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยสนับสนุนการดาเนินงานสวัสดิการชุมชนที่ประชาชนออมทรัพย์ร่วมกัน
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานรากและสร้างเสริม ความ
เข้มแข็งของชุมชนในตาบล
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการดาเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง(00411)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
1.1.8 ประเภทเงินช่วยพิเศษ (111200) ตั้งไว้ 10,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ทาศพให้แก่ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้บริหาร หรือผู้มีสิทธิ์ ได้รับในกรณีเสียชีวิต
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการดาเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง(00411)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
1.1.9 ประเภทเงิ น สมทบกองทุ น บ ำเหน็ จ บ ำนำญข้ ำ รำชกำรส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(ก.บ.ท.)
(120100) ตั้งไว้ 198,520 บำทเพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จ บานาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในด้านการดาเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง(00411)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
1.1.10 ประเภทเงินบำเหน็จลูกจ้ำงประจำ(120900) ตั้งไว้ 176,544บำท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินบาเหน็จรายเดือนให้ลูกจ้างประจาตาแหน่งพนักงานประสานงานชนบทในส่วนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรับภาระ 1 อัตรา เดือนละ 6,589.22 บาท จานวน 12 เดือนเป็นเงิน 79,070.64 บาท
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 1 อัตรา เดือนละ 8,122.78 บาท จานวน 12 เดือนเป็นเงิน
97,473.36 บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการดาเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง(00411)และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
***********************************************************

71

ภำคผนวก

72

