
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 

ครั้งที่ 1 / 2564 
เมื่อวันที่ 13  สิงหาคม  2564 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 
 ผู้มาประชุม 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำมมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นำยบุญเทียน  ไพรสงค์ ประธำนสภำ บุญเทียน ไพรสงค์  
2 นำยอดิเรก  แรมประชำ รองประธำนสภำ อดิเรก  แรมประชา  
3 นำยหัดชัย  พรมจันทร์ สมำชิก อบต. ม.1 หัดชัย พรมจันทร์  
4 นำยส ำรำญ  สุระดะนัย สมำชิก อบต. ม.1 ส าราญ  สุระดะนัย  
5 นำยสุขุม  บัวบำน สมำชิก อบต. ม.3 สุขุม บัวบาน  
6 นำยบุญรอด  สระแก้ว สมำชิก อบต. ม.3 บุญรอด  สระแก้ว   
7 นำงจุ๋ม  บัวหงษำ สมำชิก อบต. ม.4 จุ๋ม  บัวหงษา  
8 นำยบุญหลง  บัวสิม สมำชิก อบต. ม.5 บุญหลง  บัวสิม  
9 นำยมนตรี  วีระวัฒนำ สมำชิก อบต. ม.6 มนตรี  วีระวัฒนา  
10 นำยปัญญำ  นิลผำย สมำชิก อบต. ม.6 ปัญญา   นิลผาย  
11 นำยไพศำล  รำชคำมินทร์ สมำชิก อบต. ม.7 ไพศาล  ราชคามินทร์  
12 นำยชำญณรงค์  พรมวงค์ สมำชิก อบต. ม.7 ชาญณรงค์  พรมวงค์  
13 นำยทองใบ  สมสล้ำง สมำชิก อบต. ม.8 ทองใบ สมสล้าง  
14 นำยสมพงษ์  ทองผำสุข สมำชิก อบต. ม.8 สมพงษ์  ทองผาสุข  
15 นำยส ำรวย  รักมิตร สมำชิก อบต. ม.9 ส ารวย  รักมิตร  
16 นำยฉลอง  บัวแก้ว สมำชิก อบต. ม.9 ฉลอง บัวแก้ว  

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 จ.อ.พิสิทธิ์  นัทธี ปลัด.อบต.สร้ำงแป้น พิสิทธิ์ นัทธี  
2 น.ส.สุลีพร เพียเพ็ง รองปลัด.อบต. สุลีพร  เพียเพ็ง  
3 นำยสันติ  ยังอยู่ หัวหน้ำส ำนักปลัด สันติ  ยังอยู่  
4 นำยนเรศ  แพะขุนทด ผอ.กองช่ำง นเรศ แพะขุนทด  
5 น.ส.กชพร แช่มค้ำ ผอ.กองคลัง กชพร  แช่มค้า  
6 น.ส.มยุรี  เจริญรบ ผอ.กองกำรศึกษำ มยุรี  เจริญรบ  
7 น.ส.กำนดำ  ศรีอ่อนแสง นักวิเครำะห์ฯ กานดา  ศรีอ่อนแสง  
8 นำยสุพจน์  เกษทองมำ นักพัฒนำชุมชน สุพจน์  เกษทองมา  
9 นำยธนเสฎฐ์  เมธำณัฐยศ ผอ.กองสวัสดิกำรฯ ธนเสฎฐ์ เมธาณัฐยศ  
10 น.ส.ทัศนวรรณ ศรีเชียงหวำง นักวิชำกำรศึกษำ ทัศนวรรณ ศรีเชียงหวาง  
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 เลขำนุกำรสภำฯ - บัดนี้ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น ได้มำครบองค์ประชุมแล้ว   ขอเชิญ
   ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น ได้กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ  
   สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2564 ประจ ำปี 2564 
 ประธำนสภำฯ    -  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นำยบุญเทียน ไพรสงค์ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
   สร้ำงแป้น เป็นประธำนในกำรประชุม ได้กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 3  
   ครั้งที่ 1 / 2564  ประจ ำปี 2564 ตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 
 ระเบียบวาระท่ี 1.  เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
   กำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรน่ำ 2019 (โควิด-19)   

ประธำนสภำฯ -  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยที่โรงเรียนบ้ำนสร้ำงแป้น เพ่ือ
เป็นสถำนีกักตัวกลุ่มเสี่ยงผู้เดินทำงมำจำกพ้ืนที่เสี่ยงสูงสุด และพ่ืนที่เสี่ยงสูงตำมำตรกำรป้องกันเฝ้ำ
ระวังของจังหวัดอุดรธำนี ขอควำมร่วมมือเข้ำเวรยำมรักษำควำมเรียบร้อยและควำมปลอดภัยร่วม
บูรณำกำรกับก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิกอบต สมำชิกอปพร.และอสม.ทุกหมู่บ้ำน
ด้วยควำมพร้อมเพรียงกัน 

 
 ระเบียบวาระที่ 2.  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  (ประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 / 
   2564  เมื่อวันที่  28  พฤษภำคม  2564)   
 มติที่ประชุม      -  รับรอง 
 
 ระเบียบวาระท่ี 3.  ญัตติเสนอเพ่ือพิจำรณำ 
    กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2565 
   -  (วำระท่ี 1 รับหลักกำร) 
   
 ประธำนสภำฯ  -  เชิญปลัด อบต.สร้ำงแป้น ปฏิบัติหน้ำที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น ได ้
   ชี้แจงรำยละเอียดร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำจ่ำยประจ ำปี 2565 

ปลัดอบต. -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำอบต. ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน บัดนี้ถึงเวลำที่ผู้บริหำรจะได้
เสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2565 ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
สร้ำงแป้น จึงขอแถลงให้ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำทุกท่ำน ได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง
ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2565 ซึ่งในปีงบประมำณ 
2564 ที่ผ่ำนมำ ณ วันที่  1  ตุลำคม  2563  อบต.สร้ำงแป้น มีสถำนะกำรเงิน ดังนี้ 

                        1.  เงินฝำกธนำคำรทั้งสิ้น                  17,213,408.80     บำท 
                        2.  เงินสะสม                                 2,624,133.47     บำท 
                        3.  เงินทุนส ำรองเงินสะสม                 12,744,071.34     บำท 

กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2564 ณ วันที่ 1  ตุลำคม  2563 ดังนี้ 
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1.  รำยรับจริง 34,251,755.50 บำท ประกอบด้วย 

หมวดภำษีอำกร  54,696.38 บำท หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต 241,963.90 บำท 
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 185,065.07 บำท หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 
447,215 บำท หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 144,458.85 บำท หมวดภำษีจัดสรร 17,366,384.30 บำท 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,811,972 บำท  

2.  รำยจ่ำยจริง 33,271,590.18 บำท ประกอบด้วย 
งบกลำง 8,328,025.11 บำท งบบุคลำกร 11,068,750 บำท  งบลงทุน 4,238,900 บำท งบ

รำยจ่ำยอื่น 10,000 บำท งบเงินอุดหนุน 2,062,060 บำท 
  รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 754,019.36 บำท 

        รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม 2,379,000 บำท  
ส ำหรับร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2565 ได้ตั้งประมำณกำรรำยรับไว้ทั้งสิ้น 

41,000,000 บำท แยกเป็น 
รำยได้จัดเก็บเอง ประกอบด้วย 

หมวดภำษีอำกร 112,000 บำท แยกเป็น 
1.  ภำษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง                        100,000      บำท 
2.  ภำษีป้ำย                                           12,000       บำท 

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต 237,000 บำท แยกเป็น 
     1.  ค่ำธรรมเนียมเก็บและขยะมูลฝอย                   200,000       บำท 
     2.  ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์               2,000        บำท 
     3.  ค่ำปรับ กำรผิดสัญญำ                                 30,000        บำท 
     4.  ค่ำใบอนุญำตรับกำรเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย    5,000        บำท  
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน                                     203,000        บำท แยกเป็น 
      1.  ค่ำเช่ำหรือบริกำร                                    3,000           บำท 
      2.  ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร                            200,000        บำท 
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์           450,000        บำท  แยกเป็น 
      1.  รำยได้จำกกิจกำรประปำ                            450,000        บำท   
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด                                          300,000        บำท แยกเป็น 
      1.  รำยได้เบ็ดเตล็ด                                       300,000        บำท  
รำยได้ที่รัฐบำลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            แยกเป็น 
หมวดภำษอีำกร                                            18,877,000        บำท ประกอบด้วย 
      1.  ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน        700,000       บำท 
      2.  ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ.ก ำหนดแผนฯ         9,200,000       บำท 
      3.  ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ.จัดสรรรำยได้         2,458,000       บำท 
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      4.  ภำษีธุรกิจเฉพำะ                                        100,000       บำท 
      5.  ภำษีสรรพสำมิต                                      5,079,000       บำท 
      6.  ค่ำภำคหลวงแร่                                          50,000       บำท  
      7.  ค่ำภำคหลวงปิโตรเลยีม                               170,000       บำท  
      8.  ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน1,120,000       บำท 
รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ 
20,821,000 บำท 
 จึงได้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยไว้ทั้งสิ้น 41,000,000 บำท เป็นกำรตั้งงบประมำณแบบสมดุล โดยแยก
เป็นรำยจ่ำยดังนี้ 
        1.  งบกลำง                                            9,814,646         บำท 
        2.  งบบุคลำกร                                       12,979,920        บำท 
        3.  งบด ำเนินกำร                                     10,826,734        บำท 
        4.  งบลงทุน                                            4,758,700         บำท 
        5.  งบเงินอุดหนุน                                      2,600,000        บำท     
        6.  งบรำยจ่ำยอื่น                                          20,000         บำท 
โดยแยกรำยจ่ำยตำมแผนงำนและด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
        1.  ด้ำนบริหำรทั่วไป ประกอบด้วย  
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 12,907,640 บำท 
        2.  ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม ประกอบด้วย  
แผนงำนกำรศึกษำ                                            7,518,334            บำท  
แผนงำนสำธำรณสุข                                            320,000             บำท 
 แผนงำนสังคมสงเครำะห์                                    1,479,500            บำท 
 แผนงำนเคหะและชุมชน                                    2,659,880             บำท  
 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน                     1,190,000             บำท 
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร              370,000             บำท    

                            3.  ดำ้นเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
                     แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ                          3,150,000            บำท   
                     แผนงำนกำรเกษตร                                               780,000            บำท 
                     แผนงำนกำรพำณิชย์                                             810,000            บำท  
                            4.  ดำ้นกำรด ำเนินกำรอ่ืน ประกอบด้วย   
                     แผนงำนงบกลำง                                               9,814,646            บำท      
                             โดยแยกเป็นรำยจ่ำยตำมหน่วยงำน  ดังนี้ 
                            1.  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล            12,803,240           บำท  
                            2.  กองคลัง                                               1,764,400          บำท 
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                                 3.  กองช่ำง                                               6,869,880           บำท 
                            4.  กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม               7,868,334           บำท 
                            5.  กองสวัสดิกำร                                        1,879,500            บำท 
                            6.  รำยจ่ำยงบกลำง                                      9,814,646           บำท 
                                รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                   41,000,000            บำท  
 
รำยละเอียดตำมร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2565 ที่ได้แจกจ่ำยให้สมำชิกทุกท่ำน ได้ศึกษำรำยละอียด
ไปล่วงหน้ำแล้วนั้น 

หน่วยงาน ส านักงานปลัด 
----------------------------------------------------------- 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  จ านวน   12,803,240บาท   แยกเป็น 
1.  งบบุคลากร    (520000)ตั้งไว้7,182,240      บาท 
 1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)   (521000)    ตั้งไว ้ 1,769,040     บาท 
  1.1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก  (210100) ตั้งไว ้ 171,360   บาท   เพ่ือจ่ำย
เป็นเงินเดือนให้แก่ผู้บริหำร อบต.ดังนี้ 
  1) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   (20,400 ×4)  เป็นเงิน       81,600       บำท 
  2) รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   (11,220 × 2 ×4)  เป็นเงิน       89,760       บำท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  (00110)  งำนบริหำรทั่วไป 
(00111) 

1.1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก (210200) ตั้งไว้ 14,040บาท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งให้แก่ผู้บริหำร  อบต. 

1) เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกฯ      (1,750×4)      เป็นเงิน    7,000      บำท 
2) เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรองนำยกฯ  (880× 2 ×4) เป็นเงิน       7,040     บำท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  (00110)  งำนบริหำรทั่วไป 
(00111)  

1.1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก    (210300)   ตั้งไว้   14,040  บาทเพ่ือ
จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้บริหำรอบต.   

1) เงินค่ำตอบแทนพิเศษต ำแหน่งนำยกฯ     (1,750×4)         เป็นเงิน         7,000     บำท 
2) เงินค่ำตอบแทนพิเศษต ำแหน่งรองนำยกฯ  (880× 2 ×4)    เป็นเงิน        7,040      บำท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  (00110)  งำนบริหำรทั่วไป 
(00111)  

1.1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต. (210400) ตั้งไว้ 28,800 บาท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนเลขำนุกำรนำยกฯ  จ ำนวน  1  อัตรำๆ (7,200 x4 )  เป็นเงิน 28,800  บำท   
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  (00110)  งำนบริหำรทั่วไป 
(00111)  

1.1.5ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (210600)  ตั้งไว้    
1,540,800    บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเป็นเวลำ  12  เดือน  ได้แก่ 
  1) ประธำนสภำฯ  อบต. เดือนละ    (11,220 × 12  )               เป็นเงิน     134,640    บำท 
  2) รองประธำนสภำฯ  อบต. เดือนละ   (9,180 × 12  )             เป็นเงิน     110,160    บำท 

3) เลขำนุกำรสภำฯ  อบต.  เดือนละ    (7,200 × 12  )             เป็นเงิน      86,400     บำท  
4) สมำชิกสภำ อบต.จ ำนวน 14 คน เดือนละ (7,200× 14 ×12 )  เป็นเงิน 1,209,600     บำท  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  (00110)  งำนบริหำรทั่วไป 
(00111)  
 1.2 หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)     ตั้งไว้      5,413,200       บาท 
  1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน   (220100)      ตั้งไว้    2,619,300   บาท    เพ่ือจ่ำยเป็น
เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 11 อัตรำ  ได้แก่  

  1) ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน 1  อัตรำ  (51,520×1×12)เป็นเงิน  618,240  บำท 
  2) รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน 1  อัตรำ  (38,520×1×12) เป็นเงิน 462,240  บำท 
  3)นักบริหำรงำนทั่วไป   (หัวหน้ำส ำนักปลัด  อบต.)   จ ำนวน  1  อัตรำ  (35,220 ×1×12)     เป็น
เงิน422,640  บำท 
  4) นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร จ ำนวน 1 อัตรำ(29,680×1×12)                      เป็น
เงิน  356,160 บำท 
  5) นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  จ ำนวน  1  อัตรำ(33,000×1×12)เป็นเงิน 396,000  บำท 
  6) นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร จ ำนวน1อัตรำ(15,060×1×3)เป็นเงิน45,180บำท 
  7) เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำนจ ำนวน 2 อัตรำ(11,510×2×3) เป็นเงิน69,060บำท 
  8) เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณะภัยปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน จ ำนวน 1 อัตรำ 
(11,510×1×3)เป็นเงิน 34,530   บำท 
  9) เจ้ำพนักงำนเกษตรปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน จ ำนวน 1 อัตรำ (11,510×1×3)เป็นเงิน34,530บำท 
  10) นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร จ ำนวน 1 อัตรำ (15,060×1×12)เป็นเงิน  
180,720 บำท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  (00110)  งำนบริหำรทั่วไป 
(00111)  

1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน   (220200)    ตั้งไว้   108,000  บาทเพ่ือจ่ำยเป็นเงิน
เพ่ิมต่ำงๆ  (เงินค่ำครองชีพชั่วครำวพนักงำนส่วนต ำบล)   จ ำนวน  4  อัตรำ  ได้แก่ 

1) ค่ำตอบแทนต ำแหน่งปลัด อบต.  จ ำนวน  1 อัตรำ (7,000 x 12)  เป็นเงิน   84,000  บำท 
2) เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน  จ ำนวน  2  อัตรำ (2,000 x 2x 3)  เป็นเงิน  12,000  บำท

 3) เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณะภัยปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน จ ำนวน  1  อัตรำ  (2,000 x 3)   
เป็นเงิน 6,000 บำท  
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4)เจ้ำพนักงำนเกษตรปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน จ ำนวน  1  อัตรำ (2,000 x 3)  เป็นเงิน   6,000  บำท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป 
(00111)   

1.2.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  (220300)     ตั้งไว้    168,000  บาท   เพ่ือจ่ำยเป็น 
เงินประจ ำต ำแหน่งให้กับพนักงำนส่วนต ำบลจ ำนวน 3 อัตรำ  ได้แก่ 

1) ต ำแหน่งปลัด  อบต.           จ ำนวน  1  อัตรำ (7,000× 12)  เป็นเงิน  84,000   บำท  
2) ต ำแหน่งรองปลัด  อบต.    จ ำนวน  1  อัตรำ (3,500× 12)  เป็นเงิน  42,000   บำท      
3) ต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักปลัด    จ ำนวน  1  อัตรำ (3,500× 12)  เป็นเงิน  42,000   บำท         

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป 
(00111)  
  1.2.4ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้  2,321,040  บาท  เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 18 อัตรำ  ได้แก่ 

1)ผู้ช่วยนักวิชำกำรเกษตร (พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ) จ ำนวน 1 อัตรำ (20,350× 12)                       เป็น
เงิน 244,200  บำท 

2)ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ) จ ำนวน 1 อัตรำ (13,570× 12)                      เป็น
เงิน 162,840  บำท  

3 )ผู้ ช่ ว ย เจ้ ำพนั กง ำน ธุ ร กำร  (พนั ก งำนจ้ ำ งตำมภำรกิ จ )  จ ำนวน  1  อัต รำ   ( 1 0 , 190× 12 )                        
เป็นเงิน 122,280  บำท   

4)ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ) จ ำนวน 1อัตรำ(12,770×12) 
เป็นเงิน 153,240   บำท   

5)พนักงำนขับรถยนต์  (รถหกล้อ)  (พนักงำนจ้ ำงตำมภำรกิจ) จ ำนวน 1 อัตรำ (1 2,200× 12)                 
เป็นเงิน 146,400   บำท 

6)พนักงำนขับรถยนต์(รถยนต์ส่วนกลำง)  (พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ) จ ำนวน 1 อัตรำ (13,860× 12) เป็นเงิน  
166,320   บำท   

7) ตกแต่งสวน  (พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ) จ ำนวน 1 อัตรำ  (11,480× 12)  เป็นเงิน  137,760 บำท 
8) พนักงำนจดมำตรวัดน้ ำ (พนักงำนจ้ำงทั่วไป)  จ ำนวน 1  อัตรำ (9,000× 12)  เป็นเงิน 108,000 บำท 
9) พนักงำนดับเพลิง (พนักงำนจ้ำงทั่วไป) จ ำนวน 1 อัตรำ  (9,000× 12)   เป็นเงิน 108,000   บำท 
10)พนักงำนขับรถยนต์ (กู้ชีพ)   (พนักงำนจ้ำงทั่วไป) จ ำนวน  1  อัตรำ  (9,000× 12) เป็นเงิน 108,000 บำท 
11)พนักงำนขับรถยนต์ (รถขยะ) (พนักงำนจ้ำงทั่วไป) จ ำนวน 1 อัตรำ (9,000× 12) เป็นเงิน 108,000  บำท 
12)คนงำนทั่วไป  (พนักงำนจ้ำงทั่วไป)  จ ำนวน  1  อัตรำ  (9,000× 12)   เป็นเงิน  108,000 บำท 
13)คนงำนประจ ำรถขยะ (พนักงำนจ้ำงทั่วไป)จ ำนวน 2 อัตรำ (9,000 × 2 x 12)  เป็นเงิน  216,000  บำท 
14)พนักงำนสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ  (พนักงำนจ้ำงทั่วไป)  จ ำนวน  1  อัตรำ(9,000× 12) เป็นเงิน 108,000 บำท 
15)พนักงำนสูบน้ ำประจ ำสถำนี(พนักงำนจ้ำงทั่วไป)จ ำนวน  1อัตรำ  (9,000× 12) เป็นเงิน  108,000บำท 
16)คนงำนทั่วไป  (ปฏิบัติงำนขับรถดับเพลิง)  จ ำนวน  1  อัตรำ(9,000× 12) เป็นเงิน 108,000 บำท 
17)คนงำนทั่วไป  (ปฏิบัติงำนขับรถขยะ)  จ ำนวน  1  อัตรำ(9,000× 12) เป็นเงิน 108,000 บำท 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป 
(00111)  
  1.2.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 196,860บาทเพ่ือจ่ำยเป็นเงินจ่ำย
เพ่ิมให้แก่พนักงำนจ้ำง  (ค่ำครองชีพชั่วครำว)  จ ำนวน 15 อัตรำ ได้แก่ 

1) ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ) จ ำนวน 1 อัตรำ (2,000× 12) เป็นเงิน 24,000 บำท   
2) ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ) จ ำนวน 1 อัตรำ (515× 12) 

เป็นเงิน 6,180   บำท   
3) พนักงำนขับรถยนต์ (รถหกล้อ) (พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ) จ ำนวน 1 อัตรำ (1,085× 12)  เป็นเงิน 13,020   

บำท 
4) ตกแต่งสวน  (พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ) จ ำนวน 1 อัตรำ  (1,805× 12)  เป็นเงิน  21,660 บำท 
5) พนักงำนจดมำตรวัดน้ ำ (พนักงำนจ้ำงทั่วไป)  จ ำนวน 1  อัตรำ (1,000× 12)  เป็นเงิน 12,000 บำท 
6) พนักงำนดับเพลิง (พนักงำนจ้ำงทั่วไป) จ ำนวน 1 อัตรำ  (1,000× 12)   เป็นเงิน 12,000   บำท 
7) พนักงำนขับรถยนต์ (กู้ชีพ)   (พนักงำนจ้ำงทั่วไป) จ ำนวน  1  อัตรำ  (1,000× 12)  เป็นเงิน 12,000 บำท 
8) พนักงำนขับรถยนต์ (รถขยะ) (พนักงำนจ้ำงทั่วไป) จ ำนวน 1 อัตรำ (1,000× 12)  เป็นเงิน 12,000  บำท 
9) คนงำนทั่วไป  (พนักงำนจ้ำงทั่วไป)  จ ำนวน  1  อัตรำ  (1,000× 12)   เป็นเงิน  12,000 บำท 
10)คนงำนประจ ำรถขยะ (พนักงำนจ้ำงทั่วไป) จ ำนวน 2 อัตรำ (1,000 × 2 x 12)  เป็นเงิน  24,000  บำท 
11)พนักงำนสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ  (พนักงำนจ้ำงทั่วไป)  จ ำนวน  1  อัตรำ(1,000× 12) เป็นเงิน 12,000 บำท 
12)พนักงำนสูบน้ ำประจ ำสถำนี(พนักงำนจ้ำงทั่วไป)จ ำนวน  1  อัตรำ (1,000× 12)เป็นเงิน  12,000  บำท 
13)คนงำนทั่วไป  (ปฏิบัติงำนขับรถดับเพลิง)  จ ำนวน  1  อัตรำ(1,000× 12) เป็นเงิน 12,000 บำท 
14)คนงำนทั่วไป  (ปฏิบัติงำนขับรถขยะ)  จ ำนวน  1  อัตรำ(1,000× 12) เป็นเงิน 12,000 บำท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  (00100)   แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  (00110)   งำนบริหำร
ทั่วไป  (00111) 
2. งบด าเนินการ  (530000)  ตั้งไว้  5,410,000    บาทแยกเป็น 
 2.1 หมวดค่าตอบแทน(531000) ตั้งไว ้ 640,000     บาท 

2.1.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(310100)    ตั้งไว้    300,000  บาท   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ในด้ำนต่ำงๆเช่นข้ำรำชกำร พนักงำนท้องถิ่น ประชำคมหมู่บ้ำนที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมกำรเปิด
ซองจัดซื้อจัดจ้ำง   ตรวจรับ  กำรจ้ำงงำน  คณะกรรมกำรสอบคัดเลือก คณะกรรมกำรออกข้อสอบ  กกต.ท้องถิ่น นำย
ทะเบียนอ ำเภอ  กรรมกำรเลือกตั้ง ประชำคมหมู่บ้ำน  พนักงำน ลูกจ้ำง  พนักงำนจ้ำง ก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้ำน และบุคคลทั่วไป  ฯลฯ และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส ำหรับพนักงำน  ลูกจ้ำง  พนักงำนจ้ำง ส่วน
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี) หรืออ่ืนๆที่เข้ำรำยจ่ำยประเภทอื่นๆท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทนี้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  (00110)  งำนบริหำร
ทั่วไป  (00111) 
  2.1.2  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร   พนักงำนส่วนต ำบล   พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและ 
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พนักงำนจ้ำงทั่วไป  ที่ปฏิบัติงำนล่วงเวลำหรือปฏิบัติงำนนอกเวลำ  ทั้งนี้ต้องไม่เกินตำมที่ระเบียบฯก ำหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  (00110)  งำนบริหำร
ทั่วไป  (00111) 
  2.1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)   ตั้งไว้  270,000  บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน  ค่ำเช่ำซื้อ  
หรือผ่อนช ำระกู้เพ่ือช ำระรำคำบ้ำน ให้แก่  พนักงำนส่วนต ำบล  ตำมระเบียบกระทรวงที่ก ำหนด และตำมสิทธิ์ของ
ข้ำรำชกำร  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  (00110)  งำนบริหำร
ทั่วไป  (00111) 

2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500) ตั้งไว้ 50,000  บาท  เพ่ือจ่ำยเป็น 
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และพนักงำนส่วนต ำบล   ทั้งนี้ต้องไม่เกินตำมระเบียบฯที่
ก ำหนด   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  (00110)  งำนบริหำร
ทั่วไป  (00111)   

2.2 หมวดค่าใช้สอย(532000)ตั้งไว้     2,210,000  บาท 
  2.2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   (320100)   ตั้งไว้  500,000  บาท เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซึ่งมิใช่กำรประกอบดัดแปลง  เช่นจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรจัดเก็บขยะ
และสิ่งปฏิกูล     ค่ำจ้ำงเหมำผู้ปฏิบัติงำนกู้ชีพ  ค่ำเย็บหนังสือ ถ่ำยเอกสำร เข้ำปกหนังสือและข้อบัญญัติต่ำงๆ  ค่ำ
หนังสือ  แบบพิมพ์  วำรสำร  หนังสือพิมพ์  ค่ำโฆษณำและเผยแพร่  ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ   ค่ำเบี้ย
ประกัน ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ    ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล  ค่ำติดตั้ง เช่น ไฟฟ้ำ  ประปำ  โทรศัพท์  
ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำระบบเครือข่ำย เพ่ือพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เช่น  ค่ำต่ออำยุทะเบียนโดเมนและค่ำเช่ำ
พ้ืนที่ส ำหรับเว็บไซด์ อบต.  กำรจัดหำเครื่องปรับปรุงหรือพัฒนำระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  หรือจัดหำระบบเครือข่ำย
ภำยใน  เครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เช่น  ค่ำจ้ำงสูบน้ ำ  คนท ำควำมสะอำด แบกหำมสัมภำระ ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรตรวจป้องกันโรคสัตว์ในต ำบล ค่ำจ้ำงแรงงำนปลูกต้นไม้  ค่ำจ้ำงแรงงำนในกำรพ่นหมอกควันเพ่ือก ำจัด
ยุงลำยฯ  ค่ำจ้ำงนักเรียนนักศึกษำท ำงำนเพ่ือให้เด็กนักเรียน นักศึกษำมีงำนท ำในระหว่ำงปิดภำคเรียน ฯลฯ หรือ
รำยจ่ำยอื่นๆท่ีอยู่ในประเภทนี้   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  (00110)  งำนบริหำร
ทั่วไป  (00111) 

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)ตั้งไว้60,000บาทเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ 
(1) ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นตั้งไว้  20,000 บาท   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรอง  เช่น 

ค่ำอำหำร  เครื่องดื่มต่ำงๆ ในกำรเลี้ยงรับรองและค่ำบริกำร  ในกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น  
กำรประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร   หรือคณะกรรมกำรอ่ืนที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมกฎหมำยหรือตำม
ระเบียบ หรือตำมหนังสือสั่งกำรกระทรวงมหำดไทย  
  (2) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลตั้งไว้  20,000  บาท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองใน
กำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มำนิเทศงำน ตรวจงำน เยี่ยมชม หรือ ทัศนะศึกษำดูงำน และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   พิธีเปิดอำคำร เช่น ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำของรำงวัล  ค่ำพิมพ์เอกสำร  
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รวมทั้งค่ำบริกำรและค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวเนื่องกับกำรรับรอง 
  (3) ค่าจัดงานพิธีการต่างๆที่เป็นวันส าคัญทางราชการ  ตั้งไว้  20,000  บาท เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
งำนพิธีวันส ำคัญทำงศำสนำ (วันปิยมหำรำช  วันเฉลิมพระชนมพรรษำ) และอ่ืนๆที่จ ำเป็นเช่นค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้  
กระเช้ำดอกไม้  และพวงมำลำ  ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  (00110)  งำนบริหำร
ทั่วไป  (00111) 
  2.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ             
( 320300)  ตั้งไว้     1,500,000  บาท   เพ่ือจ่ำยเป็น 
  (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว้    100,000  บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรหรือฝึกอบรม สัมมนำทั้งในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร  ของพนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำง  
พนักงำนจ้ำง  คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำและ  อปพร.    เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำพำหนะเดินทำง  ค่ำเช่ำที่พักและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือตำมหนังสือสั่งกำรฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  (00110)  งำนบริหำร
ทั่วไป  (00111) 

(2)ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตั้งต าบลสร้างแป้นตั้งไว้  300,000  บาท   เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในกรณีต่ำงๆตำมคณะกรรมกำรเลือกตั้งก ำหนดและ
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเลือกตั้ง สส.,สว. กำรประชำสัมพันธ์  กำรรณรงค์ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนในสิทธิและหน้ำที่
กำรมีส่วนร่วมในกำรเมืองและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง ในกำรเลือกตั้ง    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  (00110)  งำน
บริหำรทั่วไป  (00111)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565)   
  (3) ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้    60,000  บาท    
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ ป้ำย วิทยำกร อำหำรและอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสำธำรณสุข  (00220)  งำน
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข  (00224)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565)  
  (4)ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตั้งไว้    30,000   บาท  เพ่ือ
จ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ ป้ำย วิทยำกร อำหำรและอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสำธำรณสุข  (00220)  งำน
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข  (00224)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565)  
  (5) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการตั้งไว้ 20,000 บาท  
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ  ในกำรด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมให้ควำมรู้ในกำรปฏิบัติรำชกำร เช่น คุณธรรม  
และจริยธรรมข้ำรำชกำร  กำรป้องกันกำรทุจริต  กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  (00110)  งำน
บริหำรทั่วไป  (00111)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565)  
  (6) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ตั้งไว้   10,000  บาทเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
อุปกรณ์  ค่ำเอกสำร  อำหำร  เครื่องดื่ม  และรำยจ่ำยอื่นๆ 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  (00110)  งำนบริหำร
ทั่วไป  (00111)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565)  
  (7) ค่าใช้จ่ายในโครงการตามแนวนโยบายหรือหนังสือสั่งการตั้งไว้ 30,000 บาท   เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรตำมแนวนโยบำยของรัฐบำลหรือหนังสือสั่งกำร  เช่น กำรก ำจัดวัชพืชในล ำคลอง 
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  โครงกำรตำมพระรำชเสำวนีย์  โครงกำรรักน้ ำรักป่ำรักแผ่นดินกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ  เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  กำรปลูกต้นไม้ ที่สำธำรณ  วัด  โรงเรียน ฯลฯกำรคุ้มครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เช่นกำรส่งเส ริม สนับสนุน
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โ ดยถือ
ปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่มท 0891.4 / ว 164 ลงวันที่ 26  มกรำคม 2558กำร
วำงและปรับปรุงผังเมืองรวม เมือง/ชุมชน และกำรวำงผังชุมชนก กำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีควำมรู้กำรจัดท ำผังเมืองรวมชุมชนงำนอำคำร งำนพัฒนำสภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
ผังเมืองรวมผังเมืองและด้ำนช่ำงเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถร่วมมือกับชุมชนในกำรวำงและกำรจัดผัง
เมืองรวมชุมชนในพ้ืนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพกำรก ำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ ำเสีย เพ่ือควบคุมและก ำจัดภำวะ
มลพิษที่มีผลต่อสุขภำพอนำมัย สวัสดิภำพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน     กำรบ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบ
อำชีพของประชำชน เพ่ือให้ประชำชนมีรำยได้เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิตและสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืนกำร
รักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในพ้ืนที่ที่อยู่ควำมในรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้แก่ กำรจัดบริกำรหรือปรับปรุงห้องสุขำสำธำรณะในแหล่งท่องเที่ยวตลำดสวนสำธำรณะให้มีควำมสะอำดถูก
สุขอนำมัย รวมทั้งในบริเวณสถำนีขนส่งผู้โดยสำรที่ได้รับกำรถ่ำยโอน โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่มท 0891.4/ว 407 ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(00250)งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน  (00252)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
  (8) ค่าใช้จ่ายในโครงการในการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์
ตั้งไว้  20,000  บาท   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ ซึ่งเป็นสถำบัน
ของชำติอันเป็นศูนย์รวมของควำมเป็นชำติและควำมสำมัคคีของคนในชำติกำรจัดกิจกรรมกีฬำ นันทนำกำร เพ่ือสร้ำง
ควำมรู้รักสำมัคคีของประชำชนในชุมชน     กำรจัดกิจกรรมอันเป็นพิทักษ์รักษำไว้ซึ่งชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ อัน
เป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชำชนไทยทั้งชำติ  กำรฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ เพ่ือสร้ำง
ทัศนคติและจิตส ำนึกที่ดีงำมในกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์ โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในชุมชนกำรจัด
กิจกรรมและโครงกำรในกำรป้องกันสถำนบันส ำคัญของชำติ โดยเฉพำะสถำบันพระมหำกษัตริย์ ซึ่งเป็นสถำบันของชำติ
อันเป็นศูนย์รวมแห่งควำมเป็นชำติและควำมสำมัคคีของคนในชำติ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำหรือสนับสนุน
โครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติและให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่ำวด้วย โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0310.4 / ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎำคม 2557ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  กำรจัดกำรแข่งขัน  และกำรนักกีฬำเข้ำร่วมแข็งขันกีฬำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559   ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
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ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(00250)งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน  (00252)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
                 (9)  ค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตั้งไว้ 
30,000  บาท   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมและโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ   โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ กำรด ำเนินกำรหรือสนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช สมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินีนำถ และสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร
กำรจัดกิจกรรมในกำรประชำสัมพันธ์เชิญชวน หรืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนเพ่ือมำร่วมงำนรัฐพิธี และพระ
รำชพิธีต่ำง ๆ   กิจกรรมในกำรประชำสัมพันธ์เชิญชวน  หรืออ ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชนเพ่ือมำร่วมงำนรัฐพิธี    
กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ ำและป่ำรวมทั้งสร้ำงจิตส ำนึกของประชำชนในกำรรักษำ
สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 
0801.2/ ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2559ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  
กำรจัดกำรแข่งขัน  และกำรนักกีฬำเข้ำร่วมแข็งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(00250)งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน  (00252)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565)  

 (10)  ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลตั้งไว้ 150,000บาทเพ่ือ
จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน เช่น  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดกำรฝึกอบรม  ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำง  เครื่องดื่ม  วัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ   ค่ำจัดสถำนที่   และงำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง   
กำรป้องกันและบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนที่เกิดจำกสำธำรณภัยต่ำงๆ กำรด ำเนินกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลส ำคัญเช่นเทศกำลปีใหม่ เทศกำลสงกรำนต์ เป็นต้น และมำตรกำรในกำรรักษำควำม
ปลอดภัยนักท่องเที่ยง โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0804.5/ ว 
1634 ลงวันที่ 22 กันยำยน 2557และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่มท 0810.4/ว661 ลง
วันที่ 9  มีนำคม  2561 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(00250)งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน  (00252)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

 (11)  ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสร้างแป้น ตั้งไว้ 60,000บาทเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆในกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(00250)งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน  (00252)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
  (12)  ค่าใช้จ่ายในโครงการการแพทย์ฉุกเฉินตั้งไว้  400,000  บาท   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดท ำโครงกำรฝึกอบรมจัดตั้ง  ทบทวน เจ้ำหน้ำที่ป้องกันฯ  อปพร.  พนักงำนกู้ชีพพัฒนำศักยภำพ  เช่น ค่ำใช้จ่ำยใน
พิธีเปิดกำรฝึกอบรม  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำง  เครื่องดื่ม  วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์   ค่ำจัด
สถำนที่ ค่ำชุดปฏิบัติงำน    วัสดุอุปกรณ์กำรแพทย์  ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำจ้ำงเหมำด ำเนินกำรให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์
ฉุกเฉิน  โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที่ มท 0313.4 / ว 1462  ลงวันที่ 27 พฤษภำคม  2541  
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 เรื่องเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนและ
บริหำรจัดกำระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่
มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17  กันยำยน 2553 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(00250)งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน  (00252)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
  (13) ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งไว้  30,000  บาทเพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรโครงกำรฝึกอบรมบ ำบัด / ฟ้ืนฟู ผู้ติดยำเสพติด  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
เช่นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดกำรฝึกอบรม  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำง  เครื่องดื่ม  วัสดุอุปกรณ์   ค่ำจัด
สถำนที่     วัสดุอุปกรณ์  น้ ำยำตรวจสำรเสพติด    ค่ำเบี้ยเลี้ยง และรำยจ่ำยอ่ืนๆกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติด ทั้งในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเองหรืออุดหนุนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรในลักษณะ
บูรณำกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรด ำเนินกำรป้องกันกลุ่มเสี่ยง เช่น กำรสร้ำงภูมิคุมกันในเด็กและเยำวชนในโรงเรียน 
สถำนศึกษำ ไม่ให้เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติดกิจกรรมกำรบ ำบัดฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยำเสพติด และสร้ำงภูมิคุ้มกันใน
เยำวชนกลุ่มเสี่ยงประกอบแผนประชำรัฐร่วมใจ  ปลอดภัยยำเสพติด พ.ศ.2561 โดยค ำนึงถึงสถำนะทำงกำรคลัง ขีด
ควำมสำมำรถและผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร โดยให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4  ธันวำคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 
0810.03/ว2378 ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2558 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(00250)งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน  (00252)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565)  
  (14)ค่าใช้จ่ายในโครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตั้งไว้200,000บาท   
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำกิจกรรมท ำควำมสะอำดแหล่งท่องเที่ยว  สถำนีขนส่งผู้โดยสำร  กำรส่งเสริมควำม
สะอำดปลอดภัยตลำด   ค่ำกำรก ำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ ำเสีย  มลพิษที่มีผลกระทบต่อสวัสดิกำรแลคุณภำพชีวิต
ประชำชน โดยให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือพระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(00250)งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน  (00252)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
  (15)ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะอินทรีย์ครัวเรือนและการจัดท าถังขยะเปียก
ครัวเรือน ตั้งไว้30,000บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำกิจกรรมท ำควำมสะอำด กำรส่งเสริมควำมสะอำด
ปลอดภัย   กำรก ำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ ำเสีย  มลพิษที่มีผลกระทบต่อสวัสดิกำรแลคุณภำพชีวิตประชำชน โดย
ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือพระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(00250)งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน  (00252)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
  (16)ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯตั้งไว้30,000บาทเพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวฯและเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำกิจกรรมปลูกป่ำ ฟ้ืนฟู พัฒนำ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ 
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ให้อุดมบูรณ์ภำยในพื้นที่ของต ำบล และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ  (00300)  แผนงำนกำรเกษตร  (00320) งำนสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ  (00322)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

2.2.4 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้  150,000  บาท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  (00110)  งำนบริหำร
ทั่วไป  (00111) 
 

 2.3 หมวดค่าวัสดุ   (533000)ตั้งไว้1,000,000   บาท 
2.3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน  (330100)     ตั้งไว้     100,000    บาท     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ

สิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ  เช่น  โต๊ะ   เก้ำอ้ี  ตู้ต่ำงๆ กระดำษ ปำกกำ ดินสอ หมึก  แฟ้ม  สมุดบัญชี  คลิป เป๊ก สมุด
ประวัติข้ำรำชกำร  หนังสือพิมพ์  ซองเอกสำร  ตรำยำง  กระดำน  บอร์ด ผงหมึกเครื่องถ่ำยเอกสำร กุญแจ  นำฬิกำ
ตั้งหรือแขวน    เครื่องค ำนวณเลขน้ ำดื่มบริกำรประชำชน  พระพุทธรูป  พระบรมฉำยำลักษณ์  แผ่นป้ำยประกำศ  
ป้ำยส ำนักงำน  เสำธงไม้และธงประดับต่ำงๆและอ่ืนฯลฯ    (จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำดโดยประหยัด) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  (00110)  งำนบริหำร
ทั่วไป  (00111) 
  2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (330200)  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อหลอด
ไฟฟ้ำ  บัลลำส  สตำร์ทเตอร์ สำยไฟ  ฟิวส์  เทปพันสำยไฟ สวิตซ์  เบรกเกอร์ เครื่องสัญญำณเตือนภัย เครื่องแปลงไฟ
วิทยุ  ไมโครโฟน  ขำตั้งไมล์ ล ำโพง   แบตเตอรี่วิทยุ เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ  สำยน ำสัญญำณวิทยุ และสำยอำกำศวิทยุ
ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  (00110)  งำนบริหำร
ทั่วไป  (00111) 

 2.3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  (330300)  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อไม้
กวำด  น้ ำดื่ม กระจกเงำ  แปรง  สบู่  แก้วน้ ำ ถ้วยชำม  จำน  ถังน้ ำ  น้ ำยำเช็ดกระจก ถังแก๊ส  ไมโครเวฟ    กระติก
น้ ำร้อน  กระติกน้ ำเย็น ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  (00110)  งำนบริหำร
ทั่วไป  (00111) 
  2.3.4  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตั้งไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
จัดซื้อ หัวเทียน  แบตเตอร์รี่  ยำงนอก  ยำงใน สำยเรือนไมล์  ฟิล์มกรองแสง กุญแจปำกตำย   กุญแจเลื่อน  สัญญำณ
ไฟฉุกเฉิน   สัญญำณไฟกระพริบ   กรวยจรำจร แผงกั้นจรำจร กระบองสะท้อนแสง  กระจกมองข้ำงรถยนต์ หม้อน้ ำ
รถยนต์ กันชนรถยนต์กรจกโค้งมน  และอ่ืนฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  (00110)  งำนบริหำร
ทั่วไป  (00111) 
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2.3.5  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)  ตั้งไว้ 500,000  บาทเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อน้ ำมัน
ดีเซล  เบนซิน  เชื้อเพลิง แก็ส น้ ำมันเครื่อง จำระบี ฯลฯ เพ่ือใช้ เติมยำนพำหนะ  และอ่ืนๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  (00110)  งำนบริหำร
ทั่วไป  (00111) 

  2.3.6  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  (330900)  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำจัดซื้อ  เคมีภัณฑ์     วัสดุทำงกำรแพทย์    ส ำลี  ผ้ำพันแผล  ผ้ำปิดจมูก  ผ้ำกันเปื้อน  ออกซิเจน ถุงมือ 
แอลกอฮอล์  ออซิเจน แปลหำมคนไข้   เผือก  พอลล่ำ  และอ่ืน ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนสำธำรณสุข  (00220)  งำนบริกำร
สำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน(00223) 

2.3.7 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (331100)  ตั้งไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
กระดำษเขียน  ผ้ำเขียนป้ำย ไม้อัด สีโปสเตอร์ สีน้ ำ พู่กัน  ฟิล์ม  ล้ำงอัด  ขยำยรูป เมมโมรี่กำร์ด  และแผ่นซีดี และอ่ืน 
ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  (00110)  งำนบริหำร
ทั่วไป  (00111) 

            2.3.8  ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย  (331200)  ตั้งไว้ 50,000  บาทเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุด
สะท้อนแสงอย่ำงหนำ ชุดแต่งกำย อปพร.  กู้ชีพฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  (00110) งำนบริหำรทั่วไป 
(00111) 

            2.3.9  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ
แผ่นดิสก์  จำนบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  แผ่นกรองแสงกระดำษต่อเนื่อง เม้ำส์ปรินซ์เตอร์ แป้นพิมพ์ สำยเคเบิ้ล  
ตลับผงหมึก เครื่องขยำยสัญญำณคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)  งำนบริหำร
ทั่วไป  (00111) 

            2.3.10 ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง   (331600)  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเติม
น้ ำยำดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)  งำนบริหำร
ทั่วไป  (00111) 

            2.3.11 ประเภทวัสดุอ่ืนๆ   (331700)  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ ไฟฟ้ำ  หัว
เชื่อมแก๊ส  หัวปิด-เปิด วำล์วแก๊สตระแกรงปัสสำวะ  ป้ำยจรำจร และอ่ืน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)  งำนบริหำร
ทั่วไป  (00111) 

2.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค   (534000)    ตั้งไว้     1,560,000      บาท     แยกเป็น 
  2.4.1  ประเภทค่าไฟฟ้า   (340100)    ตั้งไว้     1,200,000     บาท     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ 
   (1) ไฟฟ้ำส ำหรับส ำนักงำนและไฟฟ้ำกิจกำรประปำ อบต.สร้ำงแป้น เป็นเงิน 700,000บำท 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)  งำนบริหำร
ทั่วไป  (00111) 
   (2) ไฟฟ้ำโรงสูบน้ ำเป็นเงิน  500,000  บำท  เป็นค่ำไฟฟ้ำโรงสูบน้ ำบ้ำนหนองแด่น  ม.6  
และโรงสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนทอน  หมู่  3 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ  (00300) แผนงำนกำรเกษตร (00320)งำนส่งเสริม
กำรเกษตร ( 00321) 

 2.4.2  ประเภทค่าโทรศัพท์  (340300)  ตั้งไว้  5,000 บาท   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ของ
ส ำนักงำน อบต.สร้ำงแป้น   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)  งำนบริหำร
ทั่วไป  (00111) 

     2.4.3  ประเภทค่าไปรษณีย์  (340400)  ตั้งไว้  5,000 บาท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์  ค่ำโทรเลข  
ธนำณัติ  ค่ำซื้อดวงตรำไปรษณีย์  ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินผ่ำนระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)  งำนบริหำร
ทั่วไป  (00111) 
  2.4.4  ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  (340500)  ตั้งไว้  350,000  บาทเพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (INTERNET)และระบบกล้องวงจรปิดCCTV 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)  งำนบริหำร
ทั่วไป  (00111) 
3.  งบลงทุน  (540000)    ตั้งไว้   161,000 บาท แยกเป็น 
 3.1  ค่าครุภัณฑ์   (541000)     ตั้งไว้ 161,000บาท  แยกเป็น 

3.1.1  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   (410100)  ตั้งไว้50,000  บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ 
1)  โต๊ะท ำงำนผู้บริหำรพร้อมเก้ำอ้ี  จ ำนวน2ชุดๆ ละ 25,000 บำท เป็นเงิน 50,000  บำท 

(จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำดโดยประหยัด)  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)  งำน
บริหำรทั่วไป  (00111)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

3.1.2ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   (410900) ตั้งไว้11,000 บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ 
1)  เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  จ ำนวน 1 เครื่องๆ ละ 11,000 บำท เป็นเงิน 11,000  บำท 

(จัดซื้อตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ประจ ำปี2563)  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)  งำน
บริหำรทั่วไป  (00111)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
  3.1.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งไว้ 100,000บาท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
ซ่อมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงครุภัณฑ์ปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน อุปกรณ์ ครุภัณฑ์หรือรำยจ่ำยอื่นๆ ที่อยู่ในประเภท
นี้ 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  (00110)  งำนบริหำรทั่วไป  
(00111)    
4.  งบเงินอุดหนุน  (560000)    ตั้งไว้   40,000   บาท    แยกเป็น 

4.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (610100)    ตั้งไว้    20,000   บาท  
  4.1.1 อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ 2565ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล เพ็ญ          ตั้งไว้ 
20,000 บาท เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(00250)งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน  (00252)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

4.2 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  (610200)  ตั้งไว้   20,000   บาท  
  4.2.1อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเพ็ญ(ศป.ปส.อ.เพ็ญ)ในการ
เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจ าปีงบประมาณ 2565 ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดอ ำเภอเพ็ญ(ศป.ปส.อ.เพ็ญ) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(00250)งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน  (00252)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565)  
5. งบรายจ่ายอ่ืน  (550000)ตั้งไว้    10,000  บาทแยกเป็น 

5.1 ประเภทเงินค่าจ้างที่ปรึกษา   (551000)    ตั้งไว้   10,000   บาท  เพ่ือจ่ำยเป็น 
ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือศึกษำ วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนำระบบต่ำงๆ  ซึ่งมิใช่เพ่ือกำรจัดหำหรือปรับปรุงครุภัณฑ์   ที่ดิน  
และสิ่งก่อสร้ำงพัฒนำระบบต่ำงๆ  ฯลฯ กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อองค์กำรบริหำรต ำบลสร้ำงแป้น 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  (00110)  งำน
บริหำรทั่วไป    (00111) 
 

หน่วยงาน  กองคลัง 
------------------------------------------------------------ 

 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น         1,764,400        บาท      แยกเป็น 
1. งบบุคลากร   (520000)   ตั้งไว้รวม      1,221,600    บาท      แยกเป็น 

1.1 หมวดเงินเดือน ฝ่ายประจ า  (522000)    ตั้งไว้รวม     1,221,600    บาท  แยกเป็น 
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ( 220100 )    ตั้งไว้  612,840    บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน  4  อัตรำ    
1) ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ระดับต้น จ ำนวน 1 อัตรำ(41,550×1×12)เป็นเงิน498,600  บำท 

 2) ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร  จ ำนวน 1 อัตรำ (15,060×1×3)  เป็น
เงิน   45,180  บำท   
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 3) ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน   จ ำนวน 1 อัตรำ (11,510 ×1×3)                

เป็นเงิน   34,530  บำท   
 4)ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน จ ำนวน  1  อัตรำ (11,510×1×3)    

เป็นเงิน  34,530  บำท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)       งำน
บริหำรงำนคลัง (00113)   
  1.1.2   ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ    (220200)     ตั้งไว้   12,000  บาท    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิม
ต่ำงๆ  (เงินค่ำครองชีพชั่วครำวพนักงำนส่วนต ำบล)   จ ำนวน 2 อัตรำ  ได้แก่ 

 1) ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน จ ำนวน 1 อัตรำ (2,000×3) เป็นเงิน  6,000  
บำท   

2)ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน จ ำนวน  1  อัตรำ (2,000 ×3)                
เป็นเงิน  6,000  บำท   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)  งำนบริหำรงำน
คลัง (00113)   

1.1.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  (220300)     ตั้งไว้    42,000  บาท   เพ่ือจ่ำยเป็น 
เงินประจ ำต ำแหน่งให้กับพนักงำนส่วนต ำบลจ ำนวน 1 อัตรำ 

1) ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   จ ำนวน  1  อัตรำ (3,500× 12)  เป็นเงิน  42,000  บำท         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)   งำนบริหำรงำน
คลัง (00113)   

1.1.4  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600)  ตั้งไว้   554,760   บาท  แยกเป็น       
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำน  จ ำนวน 3 อัตรำ  ได้แก่ 
  1) ผู้ ช่ วยเจ้ ำพนักงำนจัด เก็บรำยได้    (พนักงำนจ้ ำงตำมภำรกิจ )  จ ำนวน  1   อัตรำ                      
( 13,300 × 12 )  เป็นเงิน   159,600  บำท   
  2) ผู้ช่วยนักวิชำกำรเงินและบัญชี   (พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ) จ ำนวน  1   อัตรำ( 19,610×12 )    
เป็นเงิน   235,320  บำท   

3) ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ   (พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ) จ ำนวน  1   อัตรำ ( 13,320×12 ) เป็นเงิน   
159,840  บำท   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)  งำนบริหำรงำน
คลัง (00113)   
2. งบด าเนินการ  (530000) ตั้งไว้      502,000     บาท    แยกเป็น 
 2.1หมวดค่าตอบแทน     (531000) ตั้งไว้ 162,000    บาท 
  2.1.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(310100)     ตั้งไว้   100,000   บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหรือรำยจ่ำยอ่ืนๆที่อยู่ในประเภทนี้ เช่นจ่ำยเป็นค่ำประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส ำหรับพนักงำน  ส่วนทองถิ่น 
ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง    เป็นกรณีพิเศษ   (เงินรำงวัลประจ ำปี)   
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)       งำน
บริหำรงำนคลัง (00113)   
  2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)ตั้งไว้ 10,000บาท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและ พนักงำน
จ้ำงทั่วไป   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)   งำนบริหำรงำน
คลัง (00113)   

2.1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้  42,000 บาท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน และค่ำเช่ำซื้อ
ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)   งำนบริหำรงำน
คลัง (00113)   
  2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)  ตั้งไว้   10,000  บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นเงิน
ช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  พนักงำนส่วนต ำบล   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)   งำนบริหำรงำน
คลัง (00113)    

2.2  หมวดค่าใช้สอย     (532000)    ตั้งไว้      260,000    บาท 
  2.2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   (320100)   ตั้งไว้  130,000  บาท  เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำธรรมเนียม   ค่ำลงทะเบียน  เข้ำรับกำรอบรมของหน่วยงำนต่ำง ๆ ค่ำบริกำรจ้ำงเหมำต่ำงๆ ฯลฯ   ให้แก่พนั กงำน
ส่วนต ำบล   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100)   แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)  งำนบริหำร    
งำนคลัง  (00113)   

2.2.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
(320300)     ตั้งไว้   100,000   บาท 

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     ตั้งไว้   50,000   บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำงไปรำชกำร   อบรมสัมมนำ  ส ำหรับเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำพำหนะ  ค่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่อยู่ใน
ประเภทนี้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100)   แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)                  
งำนบริหำรงำนคลัง (00113)   

2.ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าแผนที่ภาษี  ตั้งไว้   50,000 บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดท ำแผนที่ภำษี  เช่น  กำรขอถ่ำยส ำเนำโฉนดที่ดินและระวำงที่ดินในพ้ืนที่ต ำบลสร้ำงแป้น และอ่ืนๆ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100)   แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)                  
งำนบริหำรงำนคลัง (00113)  และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

2.2.3  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (320400) ตั้งไว้  30,000  บาท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ   
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)  งำนบริหำร      
งำนคลัง  (00113)  

2.3 หมวดค่าวัสดุ       (533000)ตั้งไว้     80,000   บาท 
  2.3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน  (330100)   ตั้งไว้    30,000   บาท     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
ส ำนักงำนค่ำวัสดุแบบพิมพ์ต่ำงๆ เช่นกระดำษดินสอ แฟ้ม  ปำกกำ  ฯลฯ   หรือรำยจ่ำยอื่นๆที่อยู่ในประเภทนี้   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป(00110) งำนบริหำรงำน
คลัง (00113)    

 2.3.2  ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    (331100)    ตั้งไว้   20,000    บาท   เพ่ือจ่ำย
เป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่   เช่น  สี   กระดำษโปสเตอร์  พู่กัน   ฟิล์ม ป้ำยประชำสัมพันธ์ภำษี  รูปอัดสีหรือขำว
ด ำหรือรำยจ่ำยอ่ืนๆ  ที่อยู่ในประเภทนี้  ที่ใช้ในกิจกำรของ อบต.      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100)   แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)  งำนบริหำร 
งำนคลัง (00113)    

 2.3.3  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   (331400)     ตั้งไว้   30,000    บาท    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ
วัสดุต่ำงๆ  ส ำหรับคอมพิวเตอร์  เช่น  หมึกเครื่องพิมพ์    แผ่นดิสค์  โปรแกรมและอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่ว ไป (00110)                    
งำนบริหำรงำนคลัง (00113)   
3.  งบลงทุน     (540000)    ตั้งไว้   40,800  บาท    แยกเป็น 
 3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์  (541000)  ตั้งไว้   40,800   บาท   แยกเป็น 

3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (410100) ตั้งไว้ 11,800 บาทเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ 
1) ตู้เหล็กแบบ 2 บำน จ ำนวน 2 หลัง  รำคำหลังละ 5,900บำทเป็นเงิน 11,800 บำท (จัดซื้อตำม

เกณฑ์ครุภัณฑ์พ้ืนฐำนประจ ำปี)  
คุณลักษณะ 
1)มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม(มอก.) 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)                    
งำนบริหำรงำนคลัง (00113)  และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
 3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)ตั้งไว้ 29,000 บาท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ 

1) เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 KVAเครื่องละ 5,800 บำท จ ำนวน 5 เครื่อง เป็นเงิน 29,000 บำท
(จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภำคม 
2563) มีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังนี้ 

- มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 1 kVA (600 Watts)  
- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)                    
งำนบริหำรงำนคลัง (00113)  และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
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หน่วยงาน   กองช่าง 
------------------------------------------------------------ 

ตั้งงบประมาณรายจ่าย         ทั้งสิ้น    6,869,880  บาท    แยกเป็น 
1. งบบุคลากร   (520000)     ตั้งไว้รวม     1,004,880   บาท   แยกเป็น 

1.1 หมวดเงินเดือน ฝ่ายประจ า (522000) ตั้งไว้1,004,880   บาท   แยกเป็น 
  1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (220100)    ตั้งไว้     478,380    บาท  เพ่ือจ่ำย
เป็นเงินเดือนให้แก่  พนักงำนส่วนต ำบลกองช่ำง  จ ำนวน  3  อัตรำ  ได้แก่ 
  1) ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงระดับต้น จ ำนวน 1 อัตรำ(34,110×1×12)เป็นเงิน 409,320 บำท 
  2) ต ำแหน่งนำยช่ำงโยธำปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน จ ำนวน 1 อัตรำ (11,510×1×3)                 เป็น
เงิน  34,530 บำท 
  3) ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประปำปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน  จ ำนวน 1 อัตรำ (11,510×1×3)เป็นเงิน
 34,530  บำท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน  (00240)  งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) 
  1.1.2  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล  (220200)  ตั้งไว้  12,000   บาท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวพนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน 2 อัตรำ  ได้แก่ 
  1) ต ำแหน่งนำยช่ำงโยธำปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน จ ำนวน 1 อัตรำ (2,000×1×3) เป็นเงิน 6,000  
บำท 
  2) ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประปำปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน  จ ำนวน 1 อัตรำ (2,000×1×3) เป็นเงิน
6,000  บำท   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน  (00240)     งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) 

1.1.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  (220300)     ตั้งไว้    42,000  บาท    เพ่ือจ่ำยเป็นเงิน
ประจ ำต ำแหน่งให้กับพนักงำนส่วนต ำบลจ ำนวน 1 อัตรำ  ได้แก่ 

1) ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง   จ ำนวน  1  อัตรำ (3,500×12)  เป็นเงิน  42,000  บำท         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน  (00240)      งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) 
  1.1.4  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600)  ตั้งไว้    446,640  บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นเงิน
ค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง  จ ำนวน 3 อัตรำ  ได้แก่  

1) ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ  (พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ)  จ ำนวน  1   อัตรำ ( 10,190×1×12)                 
เป็นเงิน 122,280 บำท 

2) ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  (พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ) จ ำนวน  1 อัตรำ  ( 13,130×1×12)                 
เป็นเงิน 157,560 บำท 

3) ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ  (พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ)  จ ำนวน  1 อัตรำ    (1 3,900×1×12)                 
เป็นเงิน 166,800 บำท 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน  (00240)      งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)  
  1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง  (220700) ตั้งไว้     25,860 บาท เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนพิเศษ  (ค่ำครองชีพชั่วครำว)  จ ำนวน 2 อัตรำ  ได้แก่ 

1) ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ  (พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ)  จ ำนวน  1   อัตรำ (2,000 ×1×12)                 
เป็นเงิน 24,000 บำท 

2) ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  (พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ) จ ำนวน  1 อัตรำ  ( 155×1×12)                 
เป็นเงิน 1,860 บำท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน  (00240)  งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)  
2. งบด าเนินการ   (530000) ตั้งไว ้ 998,700  บาท 
 2.1  หมวดค่าตอบแทน     (531000) ตั้งไว ้ 235,000   บาท 
  2.1.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(310100)   ตั้งไว้   200,000   บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหรือรำยจ่ำยอ่ืนๆที่อยู่ในประเภทนี้ เช่นจ่ำยเป็นค่ำประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส ำหรับพนักงำนส่วนทองถิ่น 
ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง    เป็นกรณีพิเศษ   (เงินรำงวัลประจ ำปี)       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน  (00240)  งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)  

2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)ตั้งไว้ 5,000บาท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร   พนักงำนส่วนต ำบล   พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและ 
พนักงำนจ้ำงทั่วไป   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน  (00240)  งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)  
  2.1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)   ตั้งไว้ 30,000  บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน    ให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบล  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน  (00240)  งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)    
 2.2 หมวดค่าใช้สอย (53200) ตั้งไว ้ 543,700    บาท 
  2.2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)     ตั้งไว้     503,700    บาท     เพ่ือ
จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ  ค่ำธรรมเนียม  ค่ำลงทะเบียน  เข้ำรับกำรอบรมของหน่วยงำนต่ำง ๆ  ให้แก่พนักงำน
ส่วนต ำบล   ค่ำถ่ำยเอกสำรแบบพิมพ์เขียว  ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำและอุปกรณ์   หมู่ที่ 1  – 9 ค่ำควบคุม
งำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอกเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งก่อสร้ำง  หรือรำยจ่ำยอ่ืนๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน  (00240)      งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) 
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2.2.2 ประเภทจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ (320300)    ตั้ง

ไว้   40,000  บาท   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ 
  (1) ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรหรือฝึกอบรมสัมมนำ  ส ำหรับเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำพำหนะ  ค่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทนี้  ของ
พนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง    หรือรำยจ่ำยอื่นๆที่อยู่ในประเภทนี้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน  (00240)  งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)  
  2.2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   (320400)   ตั้งไว้   20,000  บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมเพ่ือให้สำมำรถกลับมำใช้งำนได้ตำมปกติ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)   งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  
  2.3 หมวดค่าวัสดุ    (533000)  ตั้งไว้   220,000   บาท 
  2.3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน (330100)  ตั้งไว้    20,000   บาท     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
ส ำนักงำนค่ำวัสดุแบบพิมพ์ต่ำงๆ  เช่นกระดำษดินสอ แฟ้ม  ปำกกำ ถ่ำนAA คลิปหนีบ เครื่องคิดเลข ฯลฯ  หรือ
รำยจ่ำยอื่นๆท่ีอยู่ในประเภทนี้    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน  (00240)   งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)  
  2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   (330200)   ตั้งไว้   100,000  บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ  
ชุดหลอดไฟฟ้ำ และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ เพ่ือใช้งำนในเขตต ำบลสร้ำงแป้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน  (00240)  งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)  

2.3.3 ประเภทวัสดุก่อสร้าง  (330600)     ตั้งไว้     80,000    บาท   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อท่อน้ ำ
และอุปกรณ์ประปำ   เทปวัดระยะ  ล้อวัดระยะทำงระบบดิจิตอล เครื่องมือวัดและทดสอบคุณภำพน้ ำ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน  (00240)   งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)  
  2.3.4 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   (331400)     ตั้งไว้    20,000    บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ
วัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น  หมึกเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์)   เมำส์ แฟลชไดร์ฟบันทึกข้อมูลแผ่นดิสด์โปรแกรมหรือรำยจ่ำย
อ่ืนๆ  ที่อยู่ในประเภทนี้    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน  (00240)      งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  3.  งบลงทุน   (540000)    ตั้งไว้   4,406,300บาท    แยกเป็น 
 3.1 ค่าครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้  206,300บาท แยกเป็น 

3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง(410500) ตั้งไว้  100,000 บาทเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ 
1) เครื่องเจำะคอนกรีต (คอริ่ง) จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 100,000 บำท (จัดซื้อตำมรำคำมำตรฐำน

ครุภัณฑ์ประจ ำปี)โดยมีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้ 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน  (00240)   งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565)  

3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) ตั้งไว้  6,300 บาท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ 
1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส ำหรับกระดำษขนำด A3  จ ำนวน1 เครื่อง ๆ ละ 

6,300 บำท  เป็นเงิน 6,300 บำท  บำท (จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563) มีคุณลักษณะพื้นฐำนดังนี้ 

 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)  
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 

 - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำส ำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 32 หน้ำต่อนำที(ppm) หรือ 14.5 
ภำพต่อนำที(ipm) 
 - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีส ำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที(ppm) หรือ 10.4 ภำพ
ต่อนำที(ipm) 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
 - มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น 

- สำมำรถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน  (00240)  งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565)  
                     3.1.3ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งไว้ 100 ,000 บาท เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน  (00240)   งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

3.2หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   (542000)   ตั้งไว้  4,200,000 บาท    แยกเป็น 
 3.2.1  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900)  ตั้งไว้   4,050,000  บาท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ 

(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่1 บ้านสร้างแป้น เป็นเงิน  
72,900  บาท  (สำยล ำห้วยวังโพธิ์)  ปริมำณงำน  ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 ม.    ยำว 32.00 ม.    หนำ 0.15 ม.  (หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 128ตร.ม.)  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนสร้ำงแป้น ม.1(ตำมแบบ
แปลนฯ) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (00310)  
งำนก่อสร้ำง  (00312)  และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

(2) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตพร้อมบ่อพักน้ าคอนกรีตแบบฝาเหล็ก หมู่ที่1บ้านสร้าง
แป้น เป็นเงิน  427,100  บาท (จำกบ้ำนนำยสง่ำ วิเศษเลิศ  ถึง ล ำห้วยวังโพธิ์ )  ปริมำณงำนวำงท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนำด 0.40x 1.00เมตรจ ำนวน 395 ท่อนพร้อมบ่อพักน้ ำคอนกรีต ขนำด 0.50x 0.50x0.50 เมตร จ ำนวน 40 
บ่อ/ฝำปิดแบบเหล็ก 47 ฝำ รวมควำมยำวพร้อมบ่อพักน้ ำคอนกรีต415 เมตร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
คอนกรีตพร้อมบ่อพักน้ ำคอนกรีตแบบฝำเหล็ก  หมู่ที่1 บ้ำนสร้ำงแป้น(ตำมแบบแปลนฯ) 
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ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (00310)  
งำนก่อสร้ำง  (00312)  และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

(3) โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่2บ้านโนนพัฒนาเป็นเงิน250,000บาท   
ปริมำณงำนกว้ำง 3.60 ม. สูง6.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงระบบประปำภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่2บ้ำน
โนนพัฒนำ (ตำมแบบแปลนฯ) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ(00300)  แผนงำนกำรพำณิชย์  (00330)  งำนกิจกำร
ประปำ  (00332)  และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่2บ้านโนนพัฒนา เป็นเงิน  
250,000  บาท  (จำกบ้ำนนำงอวน บัวบำน ถึง บ้ำนนำยส ำรอง อุดมศักดิ์ )  ปริมำณงำน  ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 ม.    
ยำว 106.00 ม. หนำ 0.15 ม.  (หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 424ตร.ม.)  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้ำนโนนพัฒนำ ม.2(ตำมแบบแปลนฯ) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (00310)  
งำนก่อสร้ำง  (00312)  และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

(5) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 บ้านทอน เป็นเงิน 250,000บาท 
(จำกบ้ำนนำงลักมณี ไชยค ำจันทร์  ถึง บ้ำนนำงม้วน โพธิมำ)  ปริมำณงำนกว้ำง 0.30 เมตร ยำว 164.00 เมตร ลึก 
0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ ำคอนกรีตขนำด 0.80 x 0.80x 0.80 เมตร/พร้อมฝำปิดแบบเหล็ก จ ำนวน 1 บ่อเพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 บ้ำนทอน (ตำมแบบแปลนฯ) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (00310)  
งำนก่อสร้ำง  (00312)  และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

(6) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่4บ้านดอนยาว เป็นเงิน  250,000  
บาท (จำกบ้ำนนำยประเทือง สุวรรณวำปี  ถึง บ้ำนทอน หมู่ที่ 3) ปริมำณงำนกว้ำง 0.30 เมตร ยำว 165.00 เมตร ลึก 
0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ ำคอนกรีตขนำด 0.50 x 0.50x 0.50 เมตร/พร้อมฝำปิดแบบเหล็ก จ ำนวน 1 บ่อเพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่4บ้ำนดอนยำว (ตำมแบบแปลนฯ) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (00310)  
งำนก่อสร้ำง  (00312)  และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

(7) โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ล าห้วยขม้ิน (ตอนล่าง) หมู่ที่4 บ้านดอน
ยาว เป็นเงิน  250,000  บาท ปริมำณงำน สันฝำยกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 12.00 เมตร สันฝำยสูงเฉลี่ย 1.50 เมตร 
พร้อมถมดินหน้ำฝำย เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ล ำห้วยขมิ้น (ตอนล่ำง) หมู่ที่4 บ้ำน
ดอนยำว(ตำมแบบแปลนฯ) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300)  แผนงำนกำรเกษตร  (00320)  งำนส่งเสริม
กำรเกษตร  (00321)  และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

(8) โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่5 บ้านหว้านเป็นเงิน250,000บาท 
ปริมำณงำนกว้ำง 3.60 ม. สูง6.00 ม. พร้อมอุปกรณ์เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงระบบประปำภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่5 บ้ำน
หว้ำน(ตำมแบบแปลนฯ) 
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ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300)  แผนงำนกำรพำณิชย์  (00330)  งำนกิจกำร
ประปำ  (00332)  และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

(9) โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่5 บ้านหว้าน(คุ้มหนองซองแมว)เป็นเงิน
250,000บาท ปริมำณงำนกว้ำง 3.60 ม. สูง6.00 ม. พร้อมอุปกรณ์เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงระบบประปำภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่5 บ้ำนหว้ำนคุ้มหนองซองแมว(ตำมแบบแปลนฯ) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300)  แผนงำนกำรพำณิชย์  (00330)  งำนกิจกำร
ประปำ  (00332)  และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

(10) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่6 บ้านหนองแด่น (Pavement in 
place recycling) เป็นเงิน  500,000  บาท(จำกบ้ำนนำยทองแดง นำมสนม ถึงสี่แยกหนองโน บ้ำนดอนหำด   ต.
สำมพร้ำว)  ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร ยำว 203 เมตร หนำ 0.04 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ลำดยำงไม่น้อยกว่ำ 
1,218 ตำรำงเมตร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนลำดยำงภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่6 บ้ำนหนองแด่น(Pavement in place 
recycling) (ตำมแบบแปลนฯ) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (00310)  
งำนก่อสร้ำง  (00312)  และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

(11) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่7 บ้านดอนเค็ง (Pavement in place 
recycling) เป็นเงิน  500,000  บาท(จำกหมู่ 7 ไปถนน รพช.สำมพร้ำวนำบัว)  ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 6.00 
เมตร ยำว 203 เมตร หนำ 0.04 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ลำดยำงไม่น้อยกว่ำ 1 ,218 ตำรำงเมตร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำง
ถนนลำดยำงภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่7 บ้ำนดอนเค็ง (Pavement in place recycling) (ตำมแบบแปลนฯ) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (00310)  
งำนก่อสร้ำง  (00312)  และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่8 บ้านหนองผือเป็นเงิน  
166,000  บาท  (สำยข้ำงวัดนำค ำไหล บ้ำนหนองผือ หมู่ 8)  ปริมำณงำนผิวจรำจรกว้ำง 4.00 ม. ยำว 72.00 ม. หนำ 
0.15 ม.  (หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 288.00 ตร.ม.)  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่8 บ้ำนหนองผือ(ตำมแบบแปลนฯ) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (00310)  
งำนก่อสร้ำง  (00312)  และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

(13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่8 บ้านหนองผือ (คุ้มนาค า
ไหล)เป็นเงิน  334,000  บาท  (จำกบ้ำนนำยสมบูรณ์ อรรถบุตร ถึง บ้ำนนำงเกสร อรรถบุตร) ปริมำณงำนผิวจรำจร
กว้ำง 5.00 ม. ยำว 118.00 ม. หนำ 0.15 ม.  (หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 472.00 ตร.ม.)  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่8 บ้ำนหนองผือ(ตำมแบบแปลนฯ) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (00310)  
งำนก่อสร้ำง  (00312)  และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

(14) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่9 บ้านโนนรัง เป็นเงิน  250,000  
บาท  ปริมำณงำนกว้ำง 0.30 เมตร ยำว 166.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่9 บ้ำนโนนรัง(ตำมแบบแปลนฯ) 
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ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (00310)  
งำนก่อสร้ำง  (00312)  และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

(15) โครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่9 บ้านโนนรังเป็นเงิน 50,000บาท 
ปริมำณงำน วำงท่อขนำด 2 นิ้ว/พร้อมอุปกรณ์   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตระบบประปำภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่9 บ้ำนโนน
รัง สำยหน้ำวัดป่ำโนนรัง(ตำมแบบแปลนฯ) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300)  แผนงำนกำรพำณิชย์  (00330)  งำนกิจกำร
ประปำ  (00332)  และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

3.2.2ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง(421000)ตั้งไว้ 150,000บาท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ 
(1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงาน อบต.สร้างแป้น เป็นเงิน150,000บาท 

ปริมำณงำน ห้องน้ ำ อบต.สร้ำงแป้น กว้ำง 2.40 เมตร  ยำว 7.00 เมตร เป็นเงิน150,000 บำทเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้ ำ อบต.สร้ำงแป้น (ตำมแบบแปลนฯ) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (00310)  
งำนก่อสร้ำง  (00312)  และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
4.  งบเงินอุดหนุน  (560000)    ตั้งไว้  450,000     บาท   แยกเป็น 

4.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  (610200)    ตั้งไว้   450,000       บาท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ 

4.1.1 อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเพ็ญ  เป็นเงิน  250,000  บาท  เพ่ือจ่ำย
เป็นค่ำโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้ำภำยในหมู่บ้ำนหมู่ที่ 3 บ้ำนทอน  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน  (00240)  
งำนไฟฟ้ำประปำ  (00242)  และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

4.1.2 อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเพ็ญ  เป็นเงิน  200,000  บาท  เพ่ือจ่ำย
เป็นค่ำโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้ำภำยในหมู่บ้ำนหมู่ที่ 9 บ้ำนโนนรัง 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน  (00240)  
งำนไฟฟ้ำประปำ  (00242)  และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
5. งบรายจ่ายอ่ืน  (550000)ตั้งไว้    10,000  บาทแยกเป็น 

5.1 ประเภทเงินค่าตรวจและแก้ไขคุณภาพน้ าประจ าปี   (551000)     ตั้งไว้   10,000   บาท  เพ่ือ
จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงตรวจและแก้ไขคุณภำพน้ ำประจ ำปีที่ปรึกษำเพ่ือศึกษำ วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนำระบบต่ำงๆ  ใน
ต ำบลสร้ำงแป้น 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ (00300)  แผนงำนกำรพำณิชย์  (00330)  งำนกิจกำรประปำ 
(00332)   
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กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

------------------------------------------------------------ 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 7,868,334  บาท     แยกเป็น 
1. งบบุคลากร   (520000)    ตั้งไว้   2,472,600  บาท      แยกเป็น 

1.1 หมวดเงินเดือน ฝ่ายประจ า (522000) ตั้งไว้  2,472,600บาท   แยกเป็น 
  1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (220100)    ตั้งไว้     932,760   บาท   เพ่ือจ่ำย
เป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 3 อัตรำ ได้แก่      

   1) ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำระดับต้น  จ ำนวน  1  อัตรำ (33,000×12)  เป็นเงิน396,000    
บำท 

2) ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร   จ ำนวน 1 อัตรำ(29,680×12) เป็นเงิน 356,160 บำท  
3) ต ำแหน่งครูผู้ช่วย   จ ำนวน 1 อัตรำ(15,050×12) เป็นเงิน 180,600 บำท   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) 

1.1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  (220300)     ตั้งไว้    42,000  บาท    เพ่ือจ่ำยเป็นเงิน
ประจ ำต ำแหน่งให้กับพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ  ได้แก่ 

1) ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  จ ำนวน  1  อัตรำ (3,500 × 12)  เป็นเงิน  42,000  บำท   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) 
  1.1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)   ตั้งไว้     1,401,840    บาทเพ่ือจ่ำยเป็น
เงินค่ำตอบแทน ให้แก่พนักงำนจ้ำง  จ ำนวน  10  อัตรำ ได้แก่ 
  1) ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ  (พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ) จ ำนวน  1  อัตรำ    (1 7,060×1×12)        
เป็นเงิน   204,720  บำท   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) 
  2) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก  (พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ) จ ำนวน  2  อัตรำ    (13,880×2×12)        
เป็นเงิน   333,120  บำท  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210)      งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) 
  3) ผู้ดูแลเด็กเล็ก  (พนักงำนจ้ำงทั่วไป)  จ ำนวน  2  อัตรำ  (9,000×2×12) เป็นเงิน   216,000  บำท  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำร
ทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ (00211) 
  4) ผู้ดูแลเด็กเล็ก  (พนักงำนจ้ำงทั่วไป)  จ ำนวน 2  อัตรำ  (9,000×2×12) เป็นเงิน   216,000  บำท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210)   งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)  
  5) คนงำนทั่วไป (พนักงำนจ้ำงทั่วไป)  จ ำนวน 4  อัตรำ (9,000×4×12)  เป็นเงิน 432,000บำท   
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) 
  1.1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  (220700)     ตั้งไว้  96,000  บาท  เพ่ือจ่ำยเป็น
เงินค่ำตอบแทนพิเศษ (ค่ำครองชีพชั่วครำว)ให้แก่พนักงำนจ้ำงจ ำนวน 8 อัตรำ ได้แก่ 
  1) ผู้ดูแลเด็กเล็ก(พนักงำนจ้ำงทั่วไป) จ ำนวน 2 อัตรำ(1,000×2×12) เป็นเงิน 24,000บำท  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำร
ทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ (00211) 
  2) ผู้ดูแลเด็กเล็ก(พนักงำนจ้ำงทั่วไป) จ ำนวน 2 อัตรำ(1,000×2×12) เป็นเงิน 24,000บำท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210)  งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) 
  3) คนงำนทั่วไป (พนักงำนจ้ำงทั่วไป)  จ ำนวน 4  อัตรำ (1,000×4×12)  เป็นเงิน   48,000  บำท   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) 
2.  งบด าเนินการ  (530000) ตั้งไว ้ 3,354,034       บาท 

2.1 หมวดค่าตอบแทน  (531000)        ตั้งไว้   190,000   บาท      แยกเป็น 
  2.1.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(310100)     ตั้งไว้   150,000   บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหรือรำยจ่ำยอ่ืนๆที่อยู่ในประเภทนี้ เช่น จ่ำยเป็นค่ำประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง    เป็นกรณีพิเศษ   (เงินรำงวัลประจ ำปี)       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงำนกำรศึกษำ  (00210)  งำนบริหำร
ทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ (00211)  

2.1.2  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)  ตั้งไว้  20,000  บาท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำน
จ้ำงทั่วไป 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงำนกำรศึกษำ  (00210) งำนบริหำร
ทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ (00211)  

2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ำยเป็นเงิน
ช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบล ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงำนกำรศึกษำ  (00210)  งำนบริหำร
ทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ (00211)  

2.2 หมวดค่าใช้สอย     (532000)      ตั้งไว้    1,681,800    บาท 
  2.2.1ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)  ตั้งไว้  300,000   บาท เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำธรรมเนียม   ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ   ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)   แผนงำนกำรศึกษำ  (00210)  งำนบริหำร
ทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ (00211) 
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  2.2.2ประเภทรายจ่ายต่อเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(320300)  ตั้งไว้   1,331,800 บาท 
  (1)  ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้ 50,000   บาท    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำงไปรำชกำรหรือฝึกอบรม สัมมนำทั้งในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร  ของพนักงำนส่วนต ำบล  
ลูกจ้ำง  พนักงำนจ้ำง  เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำพำหนะเดินทำง ค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่มีสิทธิเบิกได้ตำม
ระเบียบว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือตำมหนังสือสั่งกำร ค ำสั่งทำงรำชกำรที่ก ำหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)    แผนงำนกำรศึกษำ  (00210)          งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)  

(2) ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
ประจ าปี ตั้งไว้   30,000  บาท    เพ่ือจ่ำยเป็น  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม หรือรำยจ่ำยอ่ืนๆที่อยู่
ในประเภทนี้  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร  (00260)  งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263)  และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

 (3)ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม   ตั้งไว้  20,000  บาท เพ่ือ
จ่ำยเป็น  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  ค่ำอำหำร  เครื่องดื่ม หรือรำยจ่ำยอ่ืนๆที่อยู่ในประเภทนี้   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร  (00260)  งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263)  และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

(4)ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงำนกำรศึกษำ  (00210)  งำนระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
  (5)ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งไว้ 10,000บาท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนนิทรรศกำรแสดงผลงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่ต ำบลสร้ำงแป้น    เป็น
ค่ำตกแต่งสถำนที่    อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  และอ่ืน ๆ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงำนกำรศึกษำ  (00210)  งำนระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)  และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

(6) ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตั้งไว้ 911,800 บาท 
เพ่ือจ่ำยเป็น 
  - ค่ำอำหำรกลำงวันให้เด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  จ ำนวน 120  คน ๆ ละ  21 บำท จ ำนวน  245  วัน   
เป็นเงิน 617,400  บำท 
  -  ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น     120 
คน ๆ ละ  1,700บำท  เป็นเงิน 204,000   บำท 
  - ค่ำหนังสือเรียน  จ ำนวน 80 คน ๆ ละ 200 บำท เป็นเงิน 16,000 บำท 
  -  ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน จ ำนวน  80คน ๆ ละ 200 บำท เป็นเงิน  16,000 บำท 
  -  ค่ำเครื่องแบบนักเรียน จ ำนวน  80คน ๆ ละ 300 บำท เป็นเงิน24,000  บำท 
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  -  ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จ ำนวน  80คน ๆ ละ 430 บำท เป็นเงิน  34,400  บำท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงำนกำรศึกษำ  (00210)  งำน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)  และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

(7) ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการวันพ่อแห่งชาติ ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดตกแต่ง
สถำนที่  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำเกียรติบัตร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวกับกำรด ำเนิน
โครงกำรฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงำนกำรศึกษำ  (00210)  งำนระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
  (8) ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดตกแต่งสถำนที่  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวกับ
กำรด ำเนินโครงกำรฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงำนกำรศึกษำ  (00210)  งำนระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
  (9) ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรม
ราชินี  ตั้งไว้20,000  บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดตกแต่งสถำนที่  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวกับกำร
ด ำเนินโครงกำรฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงำนกำรศึกษำ  (00210)  งำนระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
  (10) ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่แห่งชาติ  ตั้งไว้  20,000  บาท    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดตกแต่ง
สถำนที่  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำเกียรติบัตร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวกับกำรด ำเนิน
โครงกำรฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงำนกำรศึกษำ  (00210)  งำนระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
  (11) ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานลอยกระทงต าบลสร้างแป้น  ตั้งไว้  50,000บาท   เพ่ือ
จ่ำยเป็นค่ำวัสดุและอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่เก่ียวกับกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร  (00260)  งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263)  และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

(12) ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตั้งไว้  100,000 บาท  เพ่ือเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติดประจ ำปี ของ อบต.สร้ำงแป้น เช่น  ค่ำเตรียมสนำมแข่งขัน ค่ำถ้วย
รำงวัล    ค่ำอำหำรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่  ค่ำเบี้ยเลี้ยงเจ้ำหน้ำที่ประจ ำสนำมและคณะกรรมกำรตัดสิน  เงินรำงวัลกำร
แข่งขัน  ป้ำยประชำสัมพันธ์  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ ที่มีควำมจ ำเป็น
และเหมำะสม ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  
(00260) งำนกีฬำและนันทนำกำร (00262) และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
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(13) ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประจ าปีอ าเภอเพ็ญของดี11ต าบล ตั้งไว้  50,000 บาท  

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนประจ ำปีอ ำเภอเพ็ญของดี11ต ำบล ของ อบต.สร้ำงแป้น เช่น   ค่ำเตรียมสถำนที่
ค่ำอำหำร /อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ป้ำยประชำสัมพันธ์  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ที่มีควำมจ ำเป็นและ
เหมำะสม ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร  (00260)  งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263)  และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
  2.2.3ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   (320400)    ตั้งไว้  50,000   บาท   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือรำยจ่ำยอ่ืนๆ  ที่อยู่ในประเภทนี้ เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)    แผนงำนกำรศึกษำ  (00210)   งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)  และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
 2.3 หมวดค่าวัสดุ      (533000)   ตั้งไว้ 1,332,234     บาท 

2.3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน   (330100)   ตั้งไว้ 50,000  บาทเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ 
ส ำนักงำน    เช่น เก้ำอ้ีพลำสติก   กระดำษถ่ำยเอกสำร หมึก ดินสอ ปำกกำ ไม้บรรทัด  ยำงลบ  ฯลฯ                                   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงำนกำรศึกษำ (00210)            งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) 

2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (330200) ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อฟิวส์ 
สำยไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ สวิตซ์ไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้ำ  ไฟฉำยสปอตไลท์ เครื่องตัด
กระแสไฟฟ้ำอัตโนมัติ หม้อแปลงไฟฟ้ำ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงำนกำรศึกษำ (00210)            งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) 
  2.3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) ตั้งไว้ 1,142,234 บาท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตำม
รำยกำร ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดซื้อเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น แป้ง ยำสีฟัน ไม้ถูพ้ืน น้ ำยำถูพ้ืน ไม้กวำด ถ้วยชำม สบู่ 
ผงซักฟอก น้ ำยำล้ำงจำน ถ้วยชำม แก้ว มีด น้ ำจืดที่ซื้อจำกเอกชน กระจกเงำ ถำด ที่นอน ผ้ำปูโต๊ะ ผ้ำปูที่นอน ปลอก
หมอน  หมอน  
ผ้ำห่ม   กระติกน้ ำร้อน ฯลฯ ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงำนกำรศึกษำ  (00210)  งำนระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)  

(2)ค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ตั้งไว้229,944 บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำร
เสริม(นม)ให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น จ ำนวน 120 คน ๆละ 7.37 บำท จ ำนวน 260วัน  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงำนกำรศึกษำ  (00210)               
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) 

  (3)ค่ำอำหำรเสริม (นม)  โรงเรียนสังกัด สพฐ. ตั้งไว้ 862,290  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำร
เสริม(นม)ให้นักเรียน สังกัด สพฐ.ในเขตพ้ืนที่  อบต.สร้ำงแป้น  จ ำนวน 4  แห่ง จ ำนวนนักเรียน  450 คนๆละ 7.37  
บำท จ ำนวน 260 วัน   
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ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงำนกำรศึกษำ  (00210)   งำน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) 

2.3.4ประเภทวัสดุก่อสร้าง  (330600) ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อไม้ต่ำง ๆ สี 
แปรงทำสี อิฐ หิน ปูน ทรำย อ่ำงล้ำงมือ ท่อน้ ำและอุปกรณ์ประปำ โถส้วม รำวพำดผ้ำฯลฯ เป็นเงิน 30,000    บำท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร  (00260)  งำนกีฬำและนันทนำกำร  (00262) 

 2.3.5  ประเภทวัสดุกีฬา (331300)  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อลูกฟุตบอล                      
ตะกร้อ   วอลเลย์บอล  นกหวีด  ตำข่ำย  ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บำท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร  (00260)  งำนกีฬำและนันทนำกำร  (00262)  

2.3.6 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   (331400)   ตั้งไว้  30,000   บาทเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออุปกรณ์
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก  แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด  เมมโมรี่ซิป เมำส์  ฯลฯ                                   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงำนกำรศึกษำ (00210)  งำนบริหำร
ทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ (00211) 

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค  (534000)     ตั้งไว้    150,000      บาท 
  2.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า  (340100)  ตั้งไว้  150,000  บาท      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำประจ ำศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงำนกำรศึกษำ  (00210)  งำนบริหำร
ทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ (00211) 
3 . งบลงทุน  (540000)  ตั้งไว้   131,700    บาท        แยกเป็น 

3.1  หมวดครุภัณฑ์   (541000)     ตั้งไว้   131,700    บาท 
  3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (410100) ตั้งไว้ 13,000 บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ 
  (1)พัดลมติดผนังขนาดใบพัด 18 นิ้ว จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท

(จัดซื้อตำมรำคำตลำด) มีคุณลักษณะเฉพำะสังเขปดังนี้ 
- ติดตั้งได้แม้กับสถำนที่ที่มีพ้ืนที่จ ำกัด สั่งงำนได้ด้วยเชือก 2เส้น 
- มอเตอร์ประสิทธิภำพสูง ทนทำน ประหยัดพลังงำน พร้อมมอเตอร์แบบปิดป้องกันสิ่งแปลกปลอม

เข้ำไปภำยใน 
- เทอร์มอลฟิวส์ ตัดกำรท ำงำนเมื่ออุณหภูมิมอเตอร์สูงเกิน 140 องศำเซลเซียส เพ่ือป้องกันมอเตอร์

ไหม้ 
- ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ และควำมปลอดภัยจำกส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.

  - ได้รับฉลำกประหยัดไฟเบอร์ 5 จำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต 
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี  

  (2)เก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน  2 ตัว ๆ ละ 2,500 เป็นเงิน 5,000 บาท (จัดซื้อตำมรำคำตลำด) มี
คุณลักษณะเฉพำะสังเขปดังนี้ 

-วัสดุโครงขำผลิตจำกเหล็ก มีควำมมั่นคงแข็งแรง และรองรับน้ ำหนักได้ดี 
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-เบำะรองนั่งบุฟองน้ ำหุ้มหนัง PU Leather ให้ผิวสัมผัสเหมือนหนังแท้ นั่งสบำย ดูแลท ำควำมสะอำด

ง่ำย 
- สำมำรถปรับระดับควำมสูงต่ ำของเก้ำอ้ีได้ เพียงปรับโช้คด้ำนล่ำง ให้เหมำะกับสรีระผู้ใช้งำน 
-มีที่พักแขนทั้งสองข้ำง ผลิตจำกเหล็กหุ้มด้วยพลำสติกอย่ำงดี เพิ่มควำมสะดวกในกำรใช้งำน 
-รองรับน้ ำหนักได้สูงสุด 100 กิโลกรัม 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงำนกำรศึกษำ  (00210)  งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

 
3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) ตั้งไว้  108,700 บาท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ 
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) 

จ านวน  3  เครื่อง ๆละ ราคา 22,000 บาทเป็นเงิน 66,000 บาท(จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
กำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563) มีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ
พ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.9 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผล
สูง จ ำนวน 1 หน่วย 

 - หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจำแบบCache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 MB - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ 
ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจ ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ2) มีหน่วย
ประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics Processing Unit ที่สำมำรถใช้
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มี
ควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB  

- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือชนิด Solid State 

Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย - มีDVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเมำส์ - มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 
(2) เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  

จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท  เป็นเงิน 7,500 บาท  บาท(จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
กำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563) มีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังนี้ 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภำยในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต - มี

ควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 27 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 8.8 

ภำพต่อนำที (ipm)  
 
 
 
 
 



-35- 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 5 ภำพต่อ

นำที (ipm) 
 - สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได้ 
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi  
- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
 - สำมำรถถำ่ยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ 
- สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ 
- สำมำรถย่อและขยำยได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่

น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำน เครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น - สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวด าชนิด Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที) จ านวน 2 

เครื่อง ๆ ละราคา 8,900 บาทเป็นเงิน 17,800 บาท(จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563) มีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังนี้ 

- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi  
–มีควำมเร็วในกำรพิมพ ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 28 หน้ำต่อนำที (ppm) - สำมำรถพิมพ์

เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่

น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น - สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ 

Custom 
(4) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 3 เครื่องๆละ5,800 บาทเป็นเงิน 17,400 บาท

(จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภำคม 
2563) มีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังนี้ 

- มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 1 kVA (600 Watts)  
- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงำนกำรศึกษำ  (00210)  งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

3.1.3ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งไว้ 10,000 บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำ
โครงสร้ำงครุภัณฑ์ปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน อุปกรณ์ ครุภัณฑ์หรือรำยจ่ำยอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงำนกำรศึกษำ  (00210)  งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)  
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4.  งบเงินอุดหนุน      (560000)    ตั้งไว้      1,910,000      บาท      แยกเป็น 
 4.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)   ตั้งไว้ 1,910,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่า 

4.1.1 อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีกลุ่มโรงเรียนนาบัวสร้างแป้น ตั้งไว้ 20,000 บาท   
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินด ำเนินกำรโครงกำรแข่งขันกีฬำประเพณีกลุ่มโรงเรียนนำบัวสร้ำงแป้นค่ำรำงวัล และค่ำด ำเนินกำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำ หรือรำยจ่ำยอ่ืนๆที่อยู่ในประเภทนี้    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)   แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร (00260)  งำนกีฬำและนันทนำกำร (00262)อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
  4.1.2อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในระดับประถมศึกษาให้แก่กลุ่มโรงเรียนในเขตต าบล
สร้างแป้น  ตั้งไว้ 1,890,000  บาท   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่  อบต.สร้ำงแป้น  จ ำนวน   
4  แห่ง  จ ำนวน  450  คน ๆ ละ  21 บำท  จ ำนวน  200 วันท ำกำร (จ่ำยตำมยอดเด็ก ณ วันที่ 10  มิถุนำยน  2564)     
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ  (00210) งำนระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) และอยู่ในอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
 

หน่วยงาน   กองสวัสดิการสังคม 
------------------------------------------------------------ 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   จ านวน     1,879,500บาท    แยกเป็น 
1.  งบบุคลากร  (520000)   ตั้งไว้   1,098,600  บาท แยกเป็น 
 1.1  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (522000)   ตั้งไว้   1,098,600บาท 

1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  (220100)  ตั้งไว้  805,200 บาท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบล  

1) ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคมระดับต้น จ ำนวน 1 อัตรำ  (35,220×1×12)        เป็น
เงิน 422,640บำท  

2) ต ำแหน่งนักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร จ ำนวน 1 อัตรำ  (31,880×1×12) เป็นเงิน 382,560บำท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230)  งำนบริหำร
ทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห์   (00231) 
  1.1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (220300)  ตั้งไว้   42,000   บาท   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำ
ต ำแหน่งให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ได้แก่ 

1) ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม จ ำนวน 1 อัตรำ (3,500×1×12) เป็นเงิน 42,000บำท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230)  งำนบริหำร
ทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห์   (00231) 

1.1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)   ตั้งไว้  251,400  บาทเพ่ือจ่ำยเป็นเงิน
ค่ำตอบแทน ให้แก่พนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1 อัตรำ ได้แก่ 

1) ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน จ ำนวน  1  อัตรำ  (20,950×1×12) เป็นเงิน 251,400 บำท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนสังคมสงเครำะห์   (00230)   
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งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์   (00231) 
2. งบด าเนินการ (530000)  ตั้งไว้    562,000   บาท 
 2.1 หมวดค่าตอบแทน(531000)  ตั้งไว้   252,000บาท  แยกเป็น 

 2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
(310100)   ตั้งไว้ 200,000   บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหรือรำยจ่ำยอ่ืนๆที่อยู่ในประเภทนี้ เช่นจ่ำยเป็นค่ำประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่น เป็น
กรณีพิเศษ   (เงินรำงวัลประจ ำปี)ค่ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิงตำมโครงกำร
อำสำสมัครบริบำลท้องถ่ินเพื่อดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนสังคมสงเครำะห์   (00230)  งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์   (00231)   

2.1.2  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)ตั้งไว้ 5,000 บาท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและ พนักงำน
จ้ำงทั่วไป   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนสังคมสงเครำะห์   (00230)     งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์   (00231)   

2.1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ  (310400)ตั้งไว้  42,000 บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน/เช่ำซื้อ
ให้แก่  พนักงำนส่วนต ำบล ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนสังคมสงเครำะห์   (00230)     งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์   (00231) 

2.1.4ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)ตั้งไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นเงิน
ช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่  พนักงำนส่วนต ำบล ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนสังคมสงเครำะห์   (00230)     งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์   (00231) 
 2.2 หมวดค่าใช้สอย  (532000)  ตั้งไว้   280,000บาท 

2.2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100) ตั้งไว3้0,000บาท เพ่ือจ่ำยเป็น 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เช่น ค่ำเข้ำเล่ม ค่ำเย็บหนังสือ ถ่ำยเอกสำร ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ค่ำธรรมเนียม
และค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ในกำรเข้ำรับกำรอบรมของหน่วยงำนต่ำงๆ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230)     งำน
บริหำรทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห์ (00231) 

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(320300) ตั้งไว้  240,000  บาทเพ่ือจ่ำยเป็น  

1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตั้งไว้20,000 บาท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรหรือฝึกอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง ส ำหรับเป็น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะเดินทำง ค่ำเช่ำ
ที่พัก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร หรือตำมหนังสือสั่งกำร
และค ำสั่งทำงรำชกำรที่ก ำหนด 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230)   งำนบริหำร
ทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห์ (00231) 
  2) โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอพียงต้นแบบ ตั้งไว้   50,000  บาท  เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรมให้แก่หมู่บ้ำน/ชุมชนเป้ำหมำย โดยมีรำยละเอียดอำทิ ค่ำอุปกรณ์กำรฝึกอบรม  ค่ำเอกสำรประกอบกำร
ฝึกอบรม ค่ำอำหำรเครื่องดื่ม ค่ำตอบแทนวิทยำกร และอ่ืนๆเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยให้ประชำชนสำมำรถลดรำยจ่ำยและเพ่ิม
รำยได้ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้ำประเภทรำยจ่ำยนี้   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน   
(00250) งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
  3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีระดับต าบล    ตั้งไว้  20,000  บาท   เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมให้แก่  กลุ่มสตรีในระดับต ำบล  โดยมีรำยละเอียดอำทิ ค่ำอุปกรณ์กำรฝึกอบรม  ค่ำเอกสำร
ประกอบกำรฝึกอบรม  ค่ำอำหำรเครื่องดื่ม  ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำยำนพำหนะ และอ่ืนๆที่เข้ำประเภทรำยจ่ำยนี้   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน   
(00250)   งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
  4)  ประเภทโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ   ตั้งไว้ 20,000บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำนส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุในเขตต ำบลสร้ำงแป้น เช่น ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม 
ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำจัดสถำนที่ ค่ำพำหนะ ค่ำจัดท ำเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำร
ฝึกอบรมและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆท่ีจ ำเป็นในโครงกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนศำสนำและวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร (00260) งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
  5)  ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันการแพร่ระบาดไวรัสเอดส์   ตั้งไว้ 
10,000บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรรณรงค์ให้ควำมรู้และสร้ำงภูมิคุ้มกันกำรแพร่ระบำดไวรัสในเขต
ต ำบลสร้ำงแป้น 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(00250)  งำนส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252) และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

6)  โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพผลิตอาหารเพื่อใช้เลี้ยงโค -กระบือ   ตั้งไว้20,000  
บาท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำร  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน   
(00250)  งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
  7)  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกเห็ดต่างๆ ตั้งไว้ 20,000 บาทเพ่ือเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรประกอบอำชีพของรำษฎรในเขตต ำบลสร้ำงแป้น  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(00250) งำนส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

8)  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพท าปลาร้าบอง ตั้งไว้ 20,000 บาทเพ่ือเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรประกอบอำชีพของรำษฎรในเขตต ำบลสร้ำงแป้น  
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ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(00250) งำนส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

9)  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพการปฏิบัติรูปแบบลวดลายประดิษฐ์เครื่องจักรสาน
ตะกร้าจากเส้นพลาสติก ตั้งไว้ 20,000 บาทเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรประกอบอำชีพของ
รำษฎรในเขตต ำบลสร้ำงแป้น 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(00250) งำนส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
  10) โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพนวดแผนโบราณและสมุนไพรพื้นบ้าน 
ตั้งไว้ 20,000บาท เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเพ่ือให้กลุ่มอำชีพสำมำรถลดรำยจ่ำยและเพ่ิมรำยได้ตำมแนวทำง
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(00250) งำนส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

11)  โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบลสร้างแป้น    ตั้งไว้ 
20,000บาท  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพสภำเด็กและเยำวชนต ำบลสร้ำงแป้นให้
เด็กและเยำวชนมีควำมรู้และเข้ำใจบทบำทของสภำเด็กและเยำวชนซึ่งเป็นอนำคตของประเทศ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม(00200) แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230) งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ (00231)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

2.2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)ตั้งไว้ 10,000 บาทเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม
บ ำรุง  รักษำ เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ หรือรำยจ่ำยอ่ืนๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม(00200)  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230)  งำนบริหำร
ทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห์   (00231) 

2.3  ค่าวัสดุ  (533000)  ตั้งไว้30,000 บาท 
  2.3.1  ประเภทวัสดุส านักงาน  (330100)  ตั้งไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ
ส ำนักงำน เช่น กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ และอ่ืนๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม(00200)  แผนงำนสังคมสงเครำะห์   (00230)       งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์   (00231) 
  2.3.2 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (331100)  ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
โฆษณำและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ เช่น สี กระดำษโปสเตอร์ พู่กัน แปรงทำสี ป้ำยประชำสัมพันธ์ กำรลงทะเบียน
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร รูปอัดสี หรือขำวด ำหรือรำยจ่ำยอ่ืนๆในลักษณะเดียวกัน ที่ใช้ในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลและหนังสือสั่งกำร 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม(00200)  แผนงำนสังคมสงเครำะห์   (00230)       งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์   (00231) 
  2.3.3 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)  ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุต่ำงๆ 
ส ำหรับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) แผ่นดิสด์โปรแกรม จำนบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่น
กรองแสง เม้ำส์ แผ่นรองเม้ำส์ แป้นพิมพ์สำยเคมบิส ตัวบันทึกข้อมูลภำยนอก (ฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ) และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม(00200)  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230)  งำนบริหำร
ทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห์   (00231) 
3.  งบลงทุน     (540000)    ตั้งไว้ 18,900  บาท     แยกเป็น 

3.1  หมวดครุภัณฑ์  (541000) ตั้งไว้    8,900   บาท 
 3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) ตั้งไว้8,900 บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ 

(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวด าชนิด Network แบบท่ี1 (28 หน้า/นาที) จ านวน 1เครื่อง 
ๆ ละราคา 8,900 บาทเป็นเงิน 8,900 บาท(จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563) มีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังนี้ 

- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi  
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 28 หน้ำต่อนำที (ppm) – สำมำรถพิมพ์

เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่

น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น - สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ 

Custom 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม(00200)  แผนงำนสังคมสงเครำะห์   (00230)       งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์   (00231)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

3.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งไว้ 10,000 บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำ
โครงสร้ำงครุภัณฑ์ปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน อุปกรณ์ ครุภัณฑ์หรือรำยจ่ำยอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม(00200)  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230)  งำนบริหำร
ทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห์   (00231) 
4) งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้ 200,000 บาท 
 4.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน (610300)ตั้งไว้200,000 บาท 
  4.1.1 อุดหนุนโครงการของกลุ่มอาชีพต่างๆ เป็นเงิน 10,000 บาท เพ่ือจ่ำยให้แก่กลุ่มอำชีพต่ำงๆ 
ในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม(00200)  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน   
(00250)    งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน  (00252)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
  4.1.2 อุดหนุนกลุ่มอาชีพสตรีประจ าต าบล เป็นเงิน 10,000 บาทเพ่ือจ่ำยให้แก่กลุ่มสตรีที่ประสงค์
จะรับเงินอุดหนุนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำอำชีพของกลุ่มสตรี 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม(00200)  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน   
(00250)    งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน  (00252)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
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4.1.3 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขเป็นเงิน 

180,000 บาท เพ่ือจ่ำยให้แกค่ณะกรรมกำรชุมชนหมู่บ้ำนแห่งละ20,000 บำท จ ำนวน 9 หมู่บ้ำน ในเขตพ้ืนที่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม(00200)  แผนงำนสำธำรณสุข   (00220)  งำน
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข (00224)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
รายจ่ายงบกลาง 

------------------------------------------------------------ 
1. รายจ่ายงบกลาง(500000)   ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น      9,814,646บาท  แยกเป็น 

1.1 งบกลาง(510000)   ตั้งไว้     9,814,646   บาทแยกเป็น 
   1.1.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  (110300) ตั้งไว้297,402   บาท      เพ่ือ
จ่ำยเป็นค่ำเงินสมทบกองทุนประกันสังคม   5% ของเงินเดือนให้แก่  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป
ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน (00400) แผนงำนงบกลำง (00410)    งำนงบกลำง
(00411)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
   1.1.2ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตั้งไว้10,000 บาทเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทนให้แก่  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไปขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน (00400) แผนงำนงบกลำง (00410)    งำนงบกลำง
(00411)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
   1.1.3 ประเภทรายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(110700)  ตั้งไว้ 6,212,400  บาท เพ่ือจ่ำย
ให้แก่ผู้สูงอำยุ  จ ำนวน  845 คน ระยะเวลำ  12  เดือน  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน (00400) แผนงำนงบกลำง (00410)    งำนงบกลำง
(00411)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
   1.1.4 ประเภทรายจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ(110800)  ตั้งไว้ 2,004,000  บาท  เพ่ือจ่ำย
ให้แก่ผู้พิกำร  จ ำนวน  207 คน ระยะเวลำ  12  เดือน  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน (00400) แผนงำนงบกลำง (00410)    งำนงบกลำง
(00411)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
   1.1.5 ประเภทเงินสงเคราะห์เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์(110900)  ตั้งไว้ 60,000 บาท 
เพ่ือจ่ำยให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  จ ำนวน  10  คนๆ  500  บำท  12  เดือน  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน (00400) แผนงำนงบกลำง (00410)    งำนงบกลำง
(00411)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

1.1.6 ประเภทเงินส ารองจ่าย   (111000)    ตั้งไว้  490,720  บาท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในกรณีที่จ ำเป็น  ที่เกิดจำกเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิดมำก่อน เช่น วำตภัย  อุทกภั ย  
อัคคีภัย ฯลฯ   
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน (00400) แผนงำนงบกลำง (00410)    งำนงบกลำง(00411) 

1.1.7 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100) ตั้งไว้150,000 บาท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ 
    (1)เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่นต ำบลสร้ำงแป้น ตั้งไว้ 
100,000บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นต ำบลสร้ำงแป้น (กองทุนสุขภำพ
ชุมชน  สปสช.) ในกำรบริกำรสุขภำพให้แก่คนในท้องถิ่นและป้องกันโรคระบำด โดยสมทบในอัตรำส่วนร้อยละ 40 ของ
เงินอุดหนุนจำกส ำนักงำนประกันหลักสุขภำพแห่งชำติ 
    (2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน   ตั้งไว้  50,000   บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นเงิน
สมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน   โดยสนับสนุนกำรด ำเนินงำนสวัสดิกำรชุมชนที่ประชำชนออมทรัพย์ร่วมกันจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิกำรชุมชนเพ่ือเป็นกำรสร้ำงหลักประกันควำมมั่นคงของชุมชนฐำนรำกและสร้ำงเสริมควำมเข้มแข็งของ
ชุมชนในต ำบล 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน (00400) แผนงำนงบกลำง (00410)    งำนงบกลำง
(00411)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

1.1.8 ประเภทเงินช่วยพิเศษ  (111200) ตั้งไว้ 10,000  บาท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำท ำศพให้แก่  
พนักงำน  ลูกจ้ำง  พนักงำนจ้ำง  ผู้บริหำร หรือผู้มีสิทธิ์ ได้รับในกรณีเสียชีวิต   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน (00400) แผนงำนงบกลำง (00410)    งำนงบกลำง
(00411) 

1.1.9 ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ  บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ก.บ.ท.) 
(120100)  ตั้งไว้   403,580 บาทเพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จ  บ ำนำญ   ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรำกฏในด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน (00400) แผนงำนงบกลำง (00410)    งำนงบกลำง
(00411)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 

  1.1.10 ประเภทเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า(120900) ตั้งไว้ 176,544บาท  เพ่ือจ่ำยเป็น
เงินบ ำเหน็จรำยเดือนให้ลูกจ้ำงประจ ำต ำแหน่งพนักงำนประสำนงำนชนบทในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับภำระ 1 อัตรำ เดือนละ 6,589.22 บำท จ ำนวน 12 เดือนเป็นเงิน 79,070.64 บำท 

- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ 1 อัตรำ เดือนละ 8,122.78 บำท จ ำนวน 12 เดือนเป็นเงิน 
97,473.36 บำท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน (00400) แผนงำนงบกลำง (00410)    งำนงบกลำง
(00411)และอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
ประธำนสภำฯ -  ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2565 วำระที่1 ขอให้ที่

ประชุมพิจำรณำในหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติและลงมติว่ำจะรับหลักกำรหรือไม่รับหลักกำร มีสมำชิก
ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือสอบถำมอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมเรื่องใดอีกแล้ว ขอให้
สมำชิกได้ลงมติว่ำจะเห็นชอบรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบ 2565 ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น ขอให้โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม -  รับหลักกำรทั้งหมด  15   เสียง 
  -  ไม่รับหลักกำร         -    เสียง 
  -  งดออกเสียง    1    เสียง 
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ประธำนสภำฯ -  เมื่อที่ประชุม ได้ลงมติรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2565 

 ไปแล้ว  ขอให้ที่ประชุมสภำเสนอตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปี 2565 ให้ถูกต้องเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุม 
สภำท้องถิ่นพ.ศ. 2547 หมวดที่ 8 ข้อ 103 และข้อ 105 (3) ซึ่งก ำหนดให้ตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติ 
ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย จะต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน จึงขอให้สมำชิกสภำ 
ได้เสนอว่ำสมควรจะตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติจ ำนวนกี่คน 

ส.อบต.หมู่ 7 -นำยชำญณรงค์  พรมวงศ์ ได้เสนอเห็นควรให้ตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติ 3 คน 
ส.อบต.หมู่ 6     - นำยปัญญำ  นิลผำย ได้เสนอเห็นควรให้ตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติจ ำนวน  3  คน 
ประธำนสภำฯ   - มีสมำชิกท่ำนใด จะเสนอให้ตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติอีกหรือไม่ ถ้ำหำกไม่มีผู้ใดเสนออีกแล้ว ผล     

ปรำกฏว่ำที่ประชุม ได้เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย2565
จ ำนวน 3 คน ขอเชิญที่ประชุมสภำได้เสนอชื่อผู้สมควรตั้งเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติและขอผู้รับรอง
ต่อไป 

ส.อบต.หมู่.6       -  นำยมนตรี  วีระวัฒนำ ขอเสนอนำยชำญณรงค์ พรมวงศ์ ส.อบต.หมู่ 7 เป็นกรรมกำรแปรญัตติ 
                     โดยมีนำยส ำรำญ สุระดะนัย ส.อบต.หมู.่1 และนำยสุขุม  บัวบำน ส.อบต.หมู่ 3 เป็นผู้รับรอง 
ส.อบต.หมู่.7        -  นำยไพศำล  รำชคำมินทร์ ขอเสนอนำยปัญญำ นิลผำย ส.อบต.หมู่ 6 เป็นกรรมกำรแปรญัตติ 
                     โดยมีนำยทองใบ  สมสล้ำง ส.อบต. หมู่ 8 และนำงจุ๋ม  บัวหงษำ ส.อบต.หมู่ 4 เป็นผู้รับรอง                                                            
ส.อบต.หมู่.8       นำยสมพงษ์  ทองผำสุข ขอเสนอนำยบุญรอด  สระแก้ว ส.อบต.หมู่ 3 เป็นกรรมกำรแปรญัตติ 
                      โดยมีนำยบุญหลง  บัวสิม  สมำชิกอบต.หมู่ 5 และนำยส ำรวย  รักมิตร ส.อบต.หมู่ 9 เป็นผู้รับรอง 
ประธำนสภำฯ   -  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำหำกไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีกแล้ว มติที่ประชุมสภำฯ  
                    เห็นชอบให้สมำชิกสภำผู้ถูกเสนอชื่อทั้ง 3 คน เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ โดยให้ก ำหนดระยะเวลำยื่น

เสนอค ำขอแปรญัติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2565 ให้ยื่นค ำขอแปรญัตติได้ตั้งแต่เวลำ  
                    14.00 น.ของวันที่ 13 สิงหำคม  2564 จนถึงเวลำ 16.30 น. ของวันที่ 16  สิงหำคม  2564  และได้

ก ำหนดนัดประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/2564 เพ่ือพิจำรณำแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2565 (วำระที่ 2 กำรแปรญัติ) ในกำรประชุมสภำครำวต่อไปในวันที่ 26  
สิงหำคม  2564 เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น 

ที่ประชุม -  รับทรำบถือปฏิบัติ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
                   -  ไม่มี 
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ปิดประชุมเวลำ  12.00 น. 
                                
                                  
      (ลงชื่อ)  จ.อ.  พิสิทธิ์  นัทธี   ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
            (พิสิทธิ์  นัทธี) 
       เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น 
      คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
       
                                                       (ลงชื่อ)   ชาญณรงค์  พรมวงศ์           ประธำนกรรมกำร 
       (นำยชำญณรงค์  พรมวงศ์) 
 
                                               (ลงชื่อ)      ปัญญา  นิลผาย              กรรมกำร 
                       (นำยปัญญำ  นิลผำย) 
    
                      (ลงชื่อ)    บุญรอด  สระแก้ว          กรรมกำร 
                      (นำยบุญรอด  สระแก้ว) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
                            

 


