
 



 



 



องคการบริหารสวนตําบลสบปราบ
เขต/อําเภอ สบปราบ    จังหวัดลําปาง
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102  ม.4  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล สบปราบ
  เขต/อําเภอ สบปราบ  จังหวัดลําปาง  52170

พื้นที่ 101.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 4,630 คน
ชาย 2,310 คน

หญิง 2,320 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลสบปราบ
อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสบปราบ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลสบปราบ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลสบปราบอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลสบปราบ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 23,899,727.44 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 18,024,211.31 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 8,169,061.86 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 4 โครงการ รวม 
734,401.28 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 8 โครงการ รวม 305,393.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 31,798,746.97 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 117,126.49 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 222,898.10 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 217,513.08 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 20,000.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 670.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,431,126.34 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 16,789,412.96 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 3,200,177.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 27,759,747.81 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 11,303,848.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,610,875.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,516,272.87 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,574,021.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 736,830.94 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 17,900.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 3,200,177.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,106,900.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลสบปราบ
อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 117,126.49 285,000.00 170,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

222,898.10 507,000.00 508,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 217,513.08 250,000.00 100,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 20,000.00 15,000.00 12,000.00

หมวดรายได้จากทุน 670.00 3,000.00 2,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 578,207.67 1,060,000.00 792,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,431,126.34 18,060,000.00 17,458,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,431,126.34 18,060,000.00 17,458,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,789,412.96 16,250,000.00 17,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

16,789,412.96 16,250,000.00 17,000,000.00

รวม 31,798,746.97 35,370,000.00 35,250,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลสบปราบ
อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 11,303,848.00 13,177,200.00 13,024,800.00

งบบุคลากร 10,610,875.00 11,752,520.00 11,639,300.00

งบดําเนินงาน 3,516,272.87 5,312,260.00 5,145,000.00

งบลงทุน 1,574,021.00 3,730,800.00 4,143,900.00

งบเงินอุดหนุน 736,830.94 1,377,220.00 1,297,000.00

งบรายจ่ายอื่น 17,900.00 20,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 27,759,747.81 35,370,000.00 35,250,000.00



 
 

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร   
 
(1) เงินเดือนพนักงาน   ตั้งจ่ายรวมท้ังสิ้น 5,723,080.00  บาท 
(2) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน  ตั้งจ่ายรวมท้ังสิ้น    127,200.00  บาท 
(3) เงินประจ าต าแหน่ง   ตั้งจ่ายรวมท้ังสิ้น    210,000.00  บาท 
(4) ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  ตั้งจ่ายรวมท้ังสิ้น  0  บาท 
(5) เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้าง  ตั้งจ่ายรวมท้ังสิ้น             0  บาท 
(6) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายรวมท้ังสิ้น  3,042,400.00   บาท 
(7) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายรวมท้ังสิ้น     286,800.00  บาท 
 (8) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายรวมท้ังสิ้น       21,000.00  บาท 
(9) เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน  ตั้งจ่ายรวมท้ังสิ้น     256,800.00  บาท 
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายรวมท้ังสิ้น     175,000.00  บาท 
(11) เงินสมทบกองทุน ก.บ.ท.  ตั้งจ่ายรวมท้ังสิ้น     365,000.00  บาท 
(12) เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่  ตั้งจ่ายรวมท้ังสิ้น    100,000.00   บาท 
(13) เงินสมทบกองทุนทดแทน  ตั้งจ่ายรวมท้ังสิ้น            10,000.00   บาท 
   
 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   10,317,280.00  บาท 
 

หมายเหตุ    คิดเป็นร้อยละ  29.27  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 

- รับรองข้อมูลถูกต้อง 
 
 

      (ลงชื่อ) 
       (นางสาวธนัฏฐาธร  ด่านอินถา) 
          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลสบปราบ
อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลสบปราบ
อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,553,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 804,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,093,900

แผนงานสาธารณสุข 270,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 432,000

แผนงานเคหะและชุมชน 826,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 110,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 68,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,792,700

แผนงานการเกษตร 275,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 13,024,800

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,250,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลสบปราบ
อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 13,024,800 13,024,800
    งบกลาง 13,024,800 13,024,800

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,577,900 400,000 2,269,200 200,000 7,447,100
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,755,020 0 0 0 1,755,020

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,822,880 400,000 2,269,200 200,000 5,692,080

งบดําเนินงาน 2,179,000 76,000 648,900 20,000 2,923,900
    คาตอบแทน 597,000 36,000 128,800 0 761,800

    คาใช้สอย 637,000 40,000 433,100 20,000 1,130,100

    คาวัสดุ 565,000 0 87,000 0 652,000

    คาสาธารณูปโภค 380,000 0 0 0 380,000

งบลงทุน 82,600 0 74,800 0 157,400
    คาครุภัณฑ 82,600 0 74,800 0 157,400

งบเงินอุดหนุน 25,000 0 0 0 25,000
    เงินอุดหนุน 25,000 0 0 0 25,000

รวม 6,864,500 476,000 2,992,900 220,000 10,553,400

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 420,000 0 420,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 420,000 0 420,000

งบดําเนินงาน 285,100 10,000 295,100
    คาตอบแทน 70,000 0 70,000

    คาใช้สอย 200,100 0 200,100

    คาวัสดุ 15,000 10,000 25,000

งบลงทุน 89,100 0 89,100
    คาครุภัณฑ 89,100 0 89,100

รวม 794,200 10,000 804,200

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 924,800 0 924,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 924,800 0 924,800

งบดําเนินงาน 1,221,000 0 1,221,000
    คาตอบแทน 15,000 0 15,000

    คาใช้สอย 746,000 0 746,000

    คาวัสดุ 460,000 0 460,000

งบลงทุน 114,100 0 114,100
    คาครุภัณฑ 114,100 0 114,100

งบเงินอุดหนุน 814,000 20,000 834,000
    เงินอุดหนุน 814,000 20,000 834,000

รวม 3,073,900 20,000 3,093,900

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 110,000 110,000
    คาใช้สอย 80,000 80,000

    คาวัสดุ 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน 160,000 160,000
    เงินอุดหนุน 160,000 160,000

รวม 270,000 270,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 382,000 382,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 382,000 382,000

งบดําเนินงาน 50,000 50,000
    คาใช้สอย 50,000 50,000

รวม 432,000 432,000

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 0 576,000 576,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 576,000 576,000

งบเงินอุดหนุน 250,000 0 250,000
    เงินอุดหนุน 250,000 0 250,000

รวม 250,000 576,000 826,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 90,000 90,000
    คาใช้สอย 90,000 90,000

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

รวม 110,000 110,000

หน้า : 6/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 40,000 60,000
    คาใช้สอย 20,000 40,000 60,000

งบเงินอุดหนุน 0 8,000 8,000
    เงินอุดหนุน 0 8,000 8,000

รวม 20,000 48,000 68,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 738,600 910,800 1,649,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 738,600 910,800 1,649,400

งบดําเนินงาน 340,000 20,000 360,000
    คาตอบแทน 111,000 0 111,000

    คาใช้สอย 115,000 20,000 135,000

    คาวัสดุ 114,000 0 114,000

งบลงทุน 37,300 3,746,000 3,783,300
    คาครุภัณฑ 37,300 0 37,300

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 3,746,000 3,746,000

รวม 1,115,900 4,676,800 5,792,700
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 240,000 0 240,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 240,000 0 240,000

งบดําเนินงาน 20,000 15,000 35,000
    คาใช้สอย 10,000 15,000 25,000

    คาวัสดุ 10,000 0 10,000

รวม 260,000 15,000 275,000
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลสบปราบ
อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 281,461.42 2,629.00 5,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 118,501.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 42,887.49 200,000.00 -75.00 % 50,000.00
     ภาษีป้าย 56,734.00 71,610.00 80,000.00 50.00 % 120,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 456,696.42 117,126.49 285,000.00 170,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,241.60 1,096.10 3,000.00 -33.33 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 141,240.00 139,560.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 128,000.00 0.00 170,000.00 -11.76 % 150,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,367.00 905.00 7,000.00 42.86 % 10,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 610.00 210.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

0.00 0.00 0.00 100.00 % 40,000.00

     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 1,700.00 1,300.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 300.00 1,100.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 10,000.00 -90.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 45,150.00 35,892.00 60,000.00 -16.67 % 50,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

40,880.00 41,000.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

1,510.00 1,450.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 185.00 3,000.00 -66.67 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 200.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 361,998.60 222,898.10 507,000.00 508,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 224,400.38 217,513.08 250,000.00 -60.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 224,400.38 217,513.08 250,000.00 100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 6,600.00 20,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 3,675.00 0.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 10,275.00 20,000.00 15,000.00 12,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 1,230.00 670.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,230.00 670.00 3,000.00 2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 506,393.76 536,904.80 700,000.00 -14.29 % 600,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,953,662.94 7,389,325.15 8,700,000.00 -2.30 % 8,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,951,117.60 1,914,637.50 2,600,000.00 -3.85 % 2,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 66,123.46 56,675.30 100,000.00 -50.00 % 50,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,113,359.40 3,535,015.79 4,500,000.00 0.00 % 4,500,000.00
     อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 0.00 0.00 1,000.00 -50.00 % 500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาภาคหลวงแร 453,497.53 420,639.18 600,000.00 -16.67 % 500,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 36,327.56 31,477.74 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 2,623.84 3,321.88 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

652,395.00 542,109.00 750,000.00 -6.67 % 700,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 2,050.00 1,020.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 -50.00 % 500.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,737,551.09 14,431,126.34 18,060,000.00 17,458,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 16,180,201.97 16,789,412.96 16,250,000.00 4.62 % 17,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,180,201.97 16,789,412.96 16,250,000.00 17,000,000.00
รวมทุกหมวด 32,972,353.46 31,798,746.97 35,370,000.00 35,250,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลสบปราบ

อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 35,250,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 170,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 50,000 บาท

ตั้งรับไว้น้อยลง 

ภาษีป้าย จํานวน 120,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ
.2563 และคาดวาจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 508,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

ตั้งรับไว้ลดลง โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2563 

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 150,000 บาท

ตั้งรับไว้เทาเดิม  โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2563 

คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 จํานวน 150,000 บาท

ตั้งรับไว้ลดลง โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2563 

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2563 

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ตั้งรับไว้เทาเดิม โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2563 

คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

ตั้งรายการใหม เพื่อรองรับการดําเนินการเลือกตั้ง

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 40,000 บาท

ตั้งรับไว้เทาเดิม โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งรับไว้เทาเดิม โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2563 

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท

ตั้งรับไว้ลดลง โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2563 

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

ตั้งรับไว้ลดลง โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2563 

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 50,000 บาท

ตั้งรับไว้เทาเดิม โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2563 

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 2,000 บาท

ตั้งรับไว้เทาเดิม โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2563 

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ตั้งรับไว้ลดลง โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2563 

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ตั้งรับไว้เทาเดิม โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 100,000 บาท

ตั้งรับไว้ลดลง โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 12,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 10,000 บาท

ตั้งรับไว้เทาเดิม โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2563

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ตั้งรับไว้ลดลง โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมวดรายได้จากทุน รวม 2,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 2,000 บาท

ตั้งรับไว้ลดลง โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,458,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 600,000 บาท

ตั้งรับไว้ลดลง โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2563 

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

ตั้งรับไว้ลดลง โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,500,000 บาท

ตั้งรับไว้ลดลง โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งรับไว้ลดลง โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,500,000 บาท

ตั้งรับไว้เทาเดิม โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2563 

อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง จํานวน 500 บาท

ตั้งรับไว้ลดลง โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2563 

คาภาคหลวงแร จํานวน 500,000 บาท

ตั้งรับไว้ลดลง โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2563 

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท

ตั้งรับไว้เทาเดิม โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2563 

เงินที่เก็บตามกฎหมายวาด้วยอุทยานแหงชาติ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งรับไว้เทาเดิม โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2563 

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 700,000 บาท

ตั้งรับไว้ลดลง โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2563

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท

ตั้งรับไว้ลดลง โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2563
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ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ตั้งรับไว้ลดลง โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2563

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 17,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 17,000,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 143,196 132,994 164,000 6.71 % 175,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,952 5,974 10,000 0 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,496,100 8,945,700 9,850,000 1.29 % 9,976,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,116,000 1,931,200 2,200,000 0.36 % 2,208,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 37,000 30,000 60,000 0 % 60,000

เงินสํารองจาย 16,800 8,480 100,000 50 % 150,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 365,000

โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น (สปสช.)

0 0 80,000 0 % 80,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลสบปราบ
อําเภอสบปราบ    จังหวัดลําปาง

วันที่พิมพ์ : 6/9/2564  14:01 หน้า : 1/57



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสบ
ปราบ

110,000 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ
อบต.สบปราบ

75,000 74,000 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

160,000 175,500 382,400 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 522,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 11,160,048 11,303,848 13,368,400 13,024,800
รวมงบกลาง 11,160,048 11,303,848 13,368,400 13,024,800
รวมงบกลาง 11,160,048 11,303,848 13,368,400 13,024,800

รวมแผนงานงบกลาง 11,160,048 11,303,848 13,368,400 13,024,800
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,863,632 1,800,000 1,800,105 -40.54 % 1,070,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,548,352 2,484,720 2,484,825 1,755,020
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,911,780 2,023,320 3,805,000 -49.69 % 1,914,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 102,000 -17.65 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 126,000 126,000 168,000 -25 % 126,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 70,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 868,710 870,846 1,676,400 -60.99 % 654,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 87,780 73,657 174,000 -74.48 % 44,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,078,270 3,177,823 5,995,400 2,822,880
รวมงบบุคลากร 5,626,622 5,662,543 8,480,225.15 4,577,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

59,300 81,600 150,000 263.33 % 545,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000
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คาเชาบ้าน 74,500 78,000 78,000 -46.15 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 133,800 159,600 228,000 597,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 35,456.26 18,250.8 162,000 -19.75 % 130,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 7,300 7,225 16,900 -11.24 % 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเชาอสังหาริมทรัพย์ 12,000 12,000 0 0 % 0

คาเดินทางไปราชการ 54,406 43,226 15,000 100 % 30,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ฯลฯ 2,400 2,000 4,000 -100 % 0

คาลงทะเบียน 76,400 58,000 40,000 0 % 40,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 0 0 15,000 -20 % 12,000

โครงการรณรงค์ให้ความรู้แกประชาชนเพื่อ
ป้องกันการทุจริตมิชอบ

16,780 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ให้ความรู้เพื่อป้องกันการ
ทุจริต

0 0 0 100 % 15,000

โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสวน
ตําบลสบปราบ หรือสมาชิกองค์การบริหาร
สวนตําบลสบปราบ

0 0 0 100 % 300,000
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โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหา
มงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

15,982 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์

11,300 19,750 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธร
รมาภิบาลในการปฏิบัติงาน

10,150 3,725 0 0 % 0

โครงการอบรมการปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ (อสป.)

0 0 5,000 200 % 15,000

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานในการพัฒนาท้องถิ่นและศึกษาดู
งาน

157,250 0 0 0 % 0

เสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยการเลือกตั้ง 
และการออกเสียงประชามติกิจกรรมสร้าง
จิตสํานึกพลเมือง

0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 197,516.82 171,572.2 165,000 -63.64 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 596,941.08 335,749 422,900 637,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 55,901 60,747 79,000 1.27 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,290 678 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 12,937 23,385 65,000 -23.08 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 4,285 3,869 10,000 50 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 35,730 14,300 20,000 150 % 50,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 203,760 164,410 200,000 25 % 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 42,200 38,000 10,600 277.36 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,171 79,453 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุอื่น 7,760 1,000 15,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 430,034 385,842 489,600 565,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 917,224.25 886,145.77 720,000 -56.94 % 310,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 12,928.41 10,744.77 15,000 -33.33 % 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,827.68 2,636.48 10,000 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 8,853 32,935 30,000 -16.67 % 25,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 28,044.7 24,203.4 30,000 -16.67 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 968,878.04 956,665.42 805,000 380,000
รวมงบดําเนินงาน 2,129,653.12 1,837,856.42 1,945,500 2,179,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัว 0 5,400 0 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จํานวน 1 ตัว 0 0 4,500 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 1,800 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน 2,400 0 0 0 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ
ธรรมดา 1 เครื่อง

0 0 18,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000   
บีทียู จํานวน 1 ตัว

0 32,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อชั้นวางแฟ้มเหล็ก 2 ชั้น 3,200 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ 2 บาน 
จํานวน 2 ตู้

0 0 11,000 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ 0 5,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ แบบเหล็ก 
จํานวน 1 ตัว

0 4,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อโพเดียมสนาม 4,000 0 0 0 % 0

คาตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 0 24,931 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 70,000 0 % 70,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่
พร้อมอุปกรณ์

0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อเครื่องเลนแผนดิสก์ 0 4,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 2 เครื่อง 0 7,500 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน

16,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน 

16,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

0 0 10,000 0 % 10,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดํา 2,590 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว 
ดํา จํานวน 1 เครื่อง

0 0 2,600 0 % 2,600

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 2,450 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 ตัว

0 2,400 0 0 % 0

คาจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ จํานวน 3 ตัว

0 2,100 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 484,500 127,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 532,940 216,131 126,100 82,600
รวมงบลงทุน 532,940 216,131 126,100 82,600
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง

0 0 25,000 0 % 25,000

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลสมัย 25,000 25,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 25,000 25,000 25,000 25,000
รวมงบเงินอุดหนุน 25,000 25,000 25,000 25,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล 17,900 17,900 20,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 17,900 17,900 20,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 17,900 17,900 20,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 8,332,115.12 7,759,430.42 10,596,825.15 6,864,500
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 400,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 400,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 400,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 36,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 76,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 476,000
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,382,280 1,384,644 0 100 % 1,800,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

14,340 3,351 0 100 % 21,600

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 0 100 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 238,560 250,140 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 208,929 206,710 0 100 % 360,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 23,214 22,967 0 100 % 45,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,909,323 1,909,812 0 2,269,200
รวมงบบุคลากร 1,909,323 1,909,812 0 2,269,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

18,300 18,300 20,000 0 % 20,000

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

คาเชาบ้าน 78,588 69,400 88,800 0 % 88,800
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 4,800 15,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 101,688 92,500 133,800 128,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 50,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 21,000 70,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 13,162 17,560 50,000 -60 % 20,000

คาลงทะเบียน 58,800 52,000 50,000 -40 % 30,000

คาสงสินค้าทางไปรษณีย์ 0 69.55 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

72,000 75,550 0 0 % 0

โครงการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(ขั้นตอน
ภาคสนาม)

13,500 0 0 0 % 0

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 9,400 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการประชาสัมพันธ์แนะนําภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

0 8,550 0 0 % 0

โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างและภาษีป้าย

0 0 0 100 % 4,100

โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 258,000 16.28 % 300,000

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย

0 0 0 100 % 19,000

โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้
ประกอบการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

23,166 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,470 21,100 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 201,498 195,829.55 438,000 433,100
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,333 29,737 50,000 -10 % 45,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,615 47,904 52,000 -23.08 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 58,948 77,641 104,000 87,000
รวมงบดําเนินงาน 362,134 365,970.55 675,800 648,900
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 1 ตัว 0 0 1,800 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 1,800 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวน(รวมคาติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 2 เครื่อง

0 0 0 100 % 64,800

คาจัดซื้อชั้นวางแฟ้มเหล็ก 4 ชั้น จํานวน 6 
ตู้ 
- ชั้นวางแฟ้มเหล็ก 4 ชั้น แบบมีชองเก็บ
แฟ้ม ชั้นละ 10 ชอง (40 ชอง) มีล้อเลื่อน    
            - จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่อง
จากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์                                           
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป 
(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2561 
หน้าที่ 11 ลําดับที่ 6

28,200 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 47,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้กสําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0 0 22,000 -100 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 10,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer)ขนาดกระดาษ A3 จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 6,300 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

0 2,590 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 4,900 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อจอภาพแบบ LED ขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว

2,800 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 85,100 2,590 30,100 74,800
รวมงบลงทุน 85,100 2,590 30,100 74,800

รวมงานบริหารงานคลัง 2,356,557 2,278,372.55 705,900 2,992,900
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 200,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 200,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 200,000
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 220,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,688,672.12 10,037,802.97 11,302,725.15 10,553,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 105,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 9,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 249,480 255,240 262,000 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 29,940 24,180 20,400 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 279,420 279,420 396,400 0
รวมงบบุคลากร 279,420 279,420 396,400 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 15,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 900 900 20,000 -100 % 0

คาลงทะเบียน 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการ การศึกษาเพื่อตอต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน

4,750 6,800 0 0 % 0

โครงการความปลอดภัยทางถนน 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการความปลอดภัยทางถนน 2,214 1,725 0 0 % 0
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โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

19,450 10,350 0 0 % 0

โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

0 9,450 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 30,500 -100 % 0

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภายในตําบลสบปราบ

19,500 32,500 50,000 -100 % 0

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

0 0 35,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 46,814 61,725 230,500 0
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 25,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 25,000 0
รวมงบดําเนินงาน 46,814 61,725 270,500 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 1,800 1,800 0 0 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 ตัว

0 0 32,400 -100 % 0

คาจัดซื้อชั้นวางแฟ้มเหล็ก 2 ชั้น 3,200 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานชนิดเหล็กพร้อมกระจก 5,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง

0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 10,500 1,800 47,400 0
รวมงบลงทุน 10,500 1,800 47,400 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 336,734 342,945 714,300 0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 180,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 420,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 420,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

33,600 15,000 40,000 0 % 40,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 33,600 15,000 40,000 70,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,100

คาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันไฟ
ป่า

0 0 0 100 % 10,000

โครงการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันไฟ
ป่า

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการความปลอดภัยทางถนน 0 0 0 100 % 15,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

0 0 0 100 % 50,000
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โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและปัญหา
หมอกควัน

4,650 10,050 0 0 % 0

โครงการอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมอปพร.และประชาชนในการ
ป้องกันอาชญากรรมและความไมสงบภาย
ในชุมชน

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 4,650 10,050 5,000 200,100
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 35,700 10,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 13,500 9,900 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 49,200 19,900 20,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 87,450 44,950 65,000 285,100

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อชุดไฟลูกศรกระพริบฉุกเฉิน LED 
จํานวน 1 ชุด

0 9,500 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อไฟไซเรนแบบรางคู LED สําหรับรถ
บรรทุกน้ํา 2 ชุด

0 0 0 100 % 30,000

คาจัดซื้อไฟสามเหลี่ยมจราจร ป้ายหยุด
ตรวจ ชนิดโปรง จํานวน 2 ตัว

0 0 0 100 % 39,600

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

คาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว 
ยาว 30 ม. จํานวน 1 เส้น

0 12,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 17,000

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 21,500 0 89,100
รวมงบลงทุน 0 21,500 0 89,100

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 87,450 66,450 65,000 794,200
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งานจราจร
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000

รวมงานจราจร 0 0 0 10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 424,184 409,395 779,300 804,200

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 267,420 282,300 310,000 -100 % 0

เงินวิทยฐานะ 0 0 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 462,360 553,200 561,600 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 15,000 24,000 30,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 744,780 859,500 943,600 0
รวมงบบุคลากร 744,780 859,500 943,600 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 15,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 53,400 71,100 150,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 4,068 3,902 20,000 -100 % 0

คาลงทะเบียน 5,700 22,700 30,000 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 511,360 -100 % 0

โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา 355,400 387,350 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 418,568 485,052 711,360 0
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 363,820.8 326,410.9 460,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 363,820.8 326,410.9 460,000 0
รวมงบดําเนินงาน 782,388.8 811,462.9 1,186,360 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 1 ตัว 0 0 1,800 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 
บีทียู

0 0 42,300 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตัว 0 0 7,800 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจกปู
หน้าโต๊ะ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตัว

0 0 5,300 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่
พร้อมอุปกรณ์

0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง

0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 82,200 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษา และปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 20,000 0
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รวมงบลงทุน 0 0 102,200 0
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียน

0 0 650,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านทุงสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน

606,000 564,800 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 606,000 564,800 650,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 606,000 564,800 650,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,133,168.8 2,235,762.9 2,882,160 0
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 340,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 506,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 924,800
รวมงบบุคลากร 0 0 0 924,800
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 15,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 160,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 24,946 0 0 % 0

โครงการป้องกันและฝกซ้อมภัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 9,950 0 0 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมการอานในเด็กปฐมวัย 0 0 0 100 % 13,000

โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา 0 0 0 100 % 500,000
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โครงการอบรมและซ้อมแผนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 0 100 % 13,000

รวมค่าใช้สอย 0 34,896 0 746,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 460,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 460,000
รวมงบดําเนินงาน 0 34,896 0 1,221,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(รวมคาติดตั้ง) ขนาด 32,000 บีทียู จํานวน 
2 เครื่อง

0 0 0 100 % 84,600

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด

0 0 0 100 % 10,000
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 17,000

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 114,100
รวมงบลงทุน 0 0 0 114,100

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 0 20,000 30,000 0 % 30,000

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิสัย
ทัศน์ของโรงเรียนชุมชนบ้านทุง

0 15,200 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
ชุมชนบ้านทุง

0 0 0 100 % 714,000

โครงการแหลงเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านทุง 
ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 100 % 20,000
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อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านทุง 50,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000 35,200 80,000 814,000
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 35,200 80,000 814,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 50,000 70,096 80,000 3,073,900
งานระดับมัธยมศึกษา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ตามโครงการทักษะชีวิตเน้นจิตอาสาสู
ชุมชน

0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 0 0 0 20,000
รวมแผนงานการศึกษา 2,183,168.8 2,305,858.9 2,962,160 3,093,900

วันที่พิมพ์ : 6/9/2564  14:01 หน้า : 30/57



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

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการตําบลควบคุมโรคเข้มแข็ง 0 1,350 0 0 % 0

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา2019

0 18,900 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 20,250 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 20,250 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 20,250 0 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการตําบลควบคุมโรคเข้มแข็ง 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการตําบลควบคุมโรคเข้มแข็ง 0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ประจําป 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะโดยชุมชน 49,300 7,200 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 6/9/2564  14:01 หน้า : 31/57



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

โครงการสร้างเสริมศักยภาพอสม. 14,850 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 10,900 15,000 33.33 % 20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

6,725 0 0 0 % 0

สงเสริมการคัดแยกขยะโดยชุมชน 0 0 25,000 -20 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 70,875 18,100 90,000 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 17,600 27,950 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 17,600 27,950 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 88,475 46,050 120,000 110,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน 
ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 100 % 160,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 160,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 160,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 88,475 46,050 120,000 270,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 160,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 160,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 160,000 0

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 0 0 160,000 0
รวมแผนงานสาธารณสุข 88,475 66,300 280,000 270,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 382,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 382,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 382,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอําเภอสบปราบ 0 30,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอําเภอสบปราบ 0 0 30,000 -100 % 0

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอสบปราบ 30,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 30,000 30,000 30,000 432,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000 30,000 30,000 432,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 566,340 605,700 726,139 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 387,480 397,440 488,140 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 51,360 41,400 43,695 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,047,180 1,086,540 1,323,974 0
รวมงบบุคลากร 1,047,180 1,086,540 1,323,974 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

27,500 51,400 40,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 38,000 60,000 60,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 4,800 6,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 70,300 116,200 106,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. คาจ้างเหมาบริการ 49,000 22,810 50,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ 6,131 3,242 10,000 -100 % 0

คาลงทะเบียน 6,700 0 25,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 6/9/2564  14:01 หน้า : 36/57



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

โครงการสํารวจแนวเขตที่สาธารณ
ประโยชน์

0 0 11,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,550 14,600 25,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 63,381 40,652 121,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,636 10,640 10,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 31,740 39,475 20,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 95,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 51,081 47,735 45,000 -100 % 0

วัสดุสํารวจ 660 1,200 2,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 91,117 99,050 174,000 0
รวมงบดําเนินงาน 224,798 255,902 401,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 15,000 บี
ทียู จํานวน 1 เครื่อง

0 25,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อชั้นวางแฟ้มเหล็ก 4 ชั้น 4,700 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 5,500 0 0 0 % 0
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คาจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์แบบ 2 ลิ้นชัก 
จํานวน 1 ตัว

0 3,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

คาจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 80,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสแกนหาเหล็ก จํานวน 1 
เครื่อง

0 35,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

คาจัดซื้อเทปวัดระยะทางแบบเหล็กเคลือบ
ไนลอน ขนาดยาว 50 เมตร จํานวน 1 ม้วน

0 0 4,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

0 29,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง

0 0 15,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 6,990 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา (18หน้า/นาที) จํานวน 1เครื่อง

0 0 2,600 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 3 เครื่อง

0 0 7,500 -100 % 0
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คาจัดซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์

0 0 3,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 17,190 93,000 112,900 0
รวมงบลงทุน 17,190 93,000 112,900 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,289,168 1,435,442 1,837,874 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการรื้อถอนอาคารโรงจอดรถ สํานัก
งานอบต.

0 35,000 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู(สายสวนนาย
สง สุดใจ ถึงบ้านนายอินแก้ว นันทะวิชัย) 
บ้านวังพร้าว หมูที่ 3

0 0 306,000 -100 % 0

กอสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายวัง
ต้นตุ้ม) บ้านทุงรวงทอง หมูที่ 12

0 0 495,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง หมูที่ 
2 

0 354,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 12 เหมืองอุมลอง สายบ้านนายหริ่ง 
เตจ๊ะ ถึงทุง นางอัมพร คําภิโล

0 164,000 0 0 % 0
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โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบอพัก (สายบ้านนายสมเกียรติ 
วังใน ถึงบ้านนายสูนย์ บุญมา)

0 0 312,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบอพัก สายบ้านนายทอง สายใจ 
ไปถึงบ้านนางไร ดานอินถา หมูที่ 9

0 0 495,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบอพัก สายบ้านนายธเนศ ธรรม
เจริญรัตน์ ถึงบ้านนายเร็ว ดานอินถา หมูที่ 
11

0 0 425,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบอพักสายบ้านนายเจษฎา วงศ์
กา ถึงบ้านนายรังสรรค์ คําแก้ว หมูที่ 12

455,000 0 0 0 % 0

วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมหล็กพร้อม
บอพัก(สายบ้านนายสะอาด รังใจ ถึงสี่แยก
บ้านนายรัฐศาสตร์ แกนจันทร์) บ้านทุง หมู
ที่ 5

0 0 528,000 -100 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาจ้างออกแบบโครงการกอสร้างของอบต
.สบปราบ

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 455,000 553,000 2,581,000 0
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รวมงบลงทุน 455,000 553,000 2,581,000 0
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค สาขาเถิน 0 0 377,246 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอ
เถิน

0 28,844.94 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอ
เถิน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

234,898.37 0 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอเกาะ
คา เพื่อขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้า

0 0 337,495 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอเกาะ
คา เพื่อขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้า

0 0 0 100 % 250,000

รวมเงินอุดหนุน 234,898.37 28,844.94 714,741 250,000
รวมงบเงินอุดหนุน 234,898.37 28,844.94 714,740.85 250,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 689,898.37 581,844.94 3,295,740.85 250,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 432,000 432,000 0 100 % 528,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 48,000 0 100 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 480,000 480,000 0 576,000
รวมงบบุคลากร 480,000 480,000 0 576,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 480,000 480,000 0 576,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,459,066.37 2,497,286.94 5,133,614.85 826,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 314,580 333,060 370,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 314,580 333,060 370,000 0
รวมงบบุคลากร 314,580 333,060 370,000 0
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 2,694 260 10,000 -100 % 0

คาลงทะเบียน 3,900 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 6,594 260 30,000 0
รวมงบดําเนินงาน 6,594 260 30,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด

0 0 3,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 3,800 0
รวมงบลงทุน 0 0 3,800 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 321,174 333,320 403,800 0
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาสภา
เด็กและเยาวชน

8,400 5,000 0 0 % 0

โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคนพิการ

0 0 35,000 -100 % 0

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสูสังคมผู้สูง
อายุ

9,050 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมผู้สุ
งอายุ

0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ 17,650 17,450 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ 0 0 35,000 -14.29 % 30,000

โครงการพัฒนาศูนย์เยาวชนตําบลสบปราบ 0 0 10,000 50 % 15,000

โครงการพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว 11,300 11,050 0 0 % 0

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
สาธารณประโยชน์ในตําบลสบปราบ

0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 46,400 33,500 95,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 46,400 33,500 95,000 90,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดี
นครลําปาง

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดี
นครลําปาง

0 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสบปราบ 15,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000 20,000 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 20,000 20,000 20,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 61,400 53,500 115,000 110,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 382,574 386,820 518,800 110,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาและจัดสง
บุคลากรและประชาชนเข้ารวมการแขงขัน
กีฬา

98,632 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาหรือ
เข้ารวมการแขงขันกีฬาระดับ
ตําบล/อําเภอ/จังหวัด/ภาค/นักเรียน

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 98,632 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 98,632 0 20,000 20,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 98,632 0 20,000 20,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

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

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0 0 35,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 40,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการทักษะชีวิตเน้นจิตอาสาสูชุมชน 0 0 20,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการจัดงานมหกรรมก๋องปูจา จังหวัด
ลําปาง

0 2,986 0 0 % 0

โครงการมหกรรมก๋องปู่จา จังหวัดลําปาง 0 0 10,000 -20 % 8,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอสบปราบ 10,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000 2,986 30,000 8,000
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 2,986 30,000 8,000
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รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 10,000 2,986 80,000 48,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 108,632 2,986 100,000 68,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 696,600

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 738,600
รวมงบบุคลากร 0 0 0 738,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 6,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 111,000

วันที่พิมพ์ : 6/9/2564  14:01 หน้า : 48/57



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

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสํารวจที่สาธารณประโยชน์ 0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 115,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 114,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 340,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ 0 0 0 100 % 11,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 23,000

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 37,300
รวมงบลงทุน 0 0 0 37,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,115,900
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 150,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 21,600

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 674,400
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 64,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 910,800
รวมงบบุคลากร 0 0 0 910,800

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายต้นเรียงและสายไปประปาหมูบ้าน) 
บ้านใหมวัฒนา หมูที่ 10

0 0 0 100 % 270,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายห้วยป่าขี เชื่อมระหวางหมูที่ 4 - หมูที่ 
12) บ้านแพะ หมูที่ 4

0 0 0 100 % 375,000

โครงการกอสร้างถนนลูกรังสายห้วยป่าขี 
(จากสวนนายยา สุกันทา ถึง ทุงนานายวีร
เดช วงศ์นันชัย) บ้านวังพร้าว หมูที่ 3

0 0 0 100 % 237,000

โครงการกอสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเดนมะขาม บ้านฮองปุ๊สามัคคี หมูที่ 15

0 0 0 100 % 220,000

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบอพัก (สายทางไปป่าช้า) บ้าน
ทุงรวงทอง หมูที่ 12

0 0 0 100 % 364,000

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบอพัก (สายบ้านนายติ๊บ แกน
จันทร์ ถึงหัวสะพานลําห้วยสมัยบริเวณบ้าน
นางสมบูรณ์ แกนจันทร์) บ้านทุงพัฒนา หมู
ที่ 9

0 0 0 100 % 460,000

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบอพัก (สายบ้านนายบุญเลิศ 
ไชยเมืองมูล ถึงบ้านนายสมเกียรติ วังใน) 
(ตอจากสายเดิมสายบ้านนายสูนย์ บุญมา) 
บ้านวัฒนา หมูที่ 6

0 0 0 100 % 393,000
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โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบอพัก (สายบ้านนายมงคล อุน
ปัญญา ถึงบ้านนายคารม คําแก้ว) บ้านทุง 
หมูที่ 5

0 0 0 100 % 387,000

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบอพัก (สายบ้านนายวรภพ ทิน
วัง ถึงสามแยกหัวฝาย) บ้านทุงเจริญ หมูที่ 
11

0 0 0 100 % 473,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประมวล 
จะมัง

0 0 126,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายท้าย
ทุง) บ้านสบปราบ หมูที่ 2 

0 0 276,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดง
มะเฟือง (ตอจากสายเดิม)

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการขยายทอประปา บ้านฮองปุ๊สามัคคี 
หมูที่ 15

0 0 0 100 % 177,000

โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สาย
ข้างดานตรวจยาเสพติด สภ.สบปราบ) หมูที่ 
15

0 0 298,000 -100 % 0

โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมูที่ 
11 (สายข้างบ้านนายจันทร์ติ๊บ  ไชยอ้าย ) 

0 322,000 0 0 % 0
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โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมูที่ 5 
(สายบ้านนายอ้าย เป้ยมิ ถึงสะพานเชื่อม
ระหวาง หมูที่ 5 กับหมูที่ 11 )

0 364,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการกอสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านทุงพัฒนา

0 0 0 100 % 55,000

โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในบริเวณสํานักงานอบต.สบปราบ

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกั้นฉากห้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุงพัฒนา

0 0 0 100 % 25,000

โครงการปรับปรุงอาคารกองชาง 0 0 0 100 % 80,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 686,000 850,000 3,746,000
รวมงบลงทุน 0 686,000 850,000 3,746,000

รวมงานก่อสร้าง 0 686,000 850,000 4,676,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 686,000 850,000 5,792,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 240,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 240,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดใน
พืช 

9,558 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง 4,200 0 0 0 % 0

โครงการศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

0 3,000 0 0 % 0

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 13,758 3,000 10,000 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 13,758 3,000 10,000 20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพอ 0 30,000 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านทุง 30,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000 20,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 20,000 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 43,758 33,000 30,000 260,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรักน้ํา รักป่า รักแผนดิน 0 450 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

0 0 10,000 0 % 10,000

ประชาอาสาปลูกป่า 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 450 15,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 450 15,000 15,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 450 15,000 15,000
รวมแผนงานการเกษตร 43,758 33,450 45,000 275,000

รวมทุกแผนงาน 27,568,578.29 27,759,747.81 35,370,000 35,250,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลสบปราบ

อําเภอสบปราบ   จังหวัดลําปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,250,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,024,800 บาท
งบกลาง รวม 13,024,800 บาท

งบกลาง รวม 13,024,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 175,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตรฯลฯ ตามพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง
พนักงานจ้าง เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว โดยปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9
 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2561
 เพื่อให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย
หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทํางานให้นายจ้าง โดยคํานวณใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งปี (มกราคม – ธันวาคม)ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,976,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นไว้
แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแตใน
สวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตาม
ข้อ 18 (2)     แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2548   ที่ได้ดําเนินการมากอนใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี
ย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ   โดยดําเนินการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง เป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
.2542
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  41  ลําดับที่ 3
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,208,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปได้รับ
เบี้ยความพิการ คนละ 800 บาท ตอเดือน ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุต่ํา
กวา 18 ปี คนละ 1,000 บาท ตอเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 28 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 ที่ได้ดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการ  ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดําเนินการ
ตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  41 ลําดับที่ 4

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสแกผู้
ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็น
อยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบ
อาชีพ  เลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ
คนละ 500 ตอเดือนครบทั้ง12เดือน เป็นการดําเนินการตาม
ภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานายฯ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่   41  ลําดับที่ 2 
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เงินสํารองจาย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น   หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือ
คาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมได้  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ข้อ 19  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่  12
 มีนาคม 2545  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่  15 กรกฎาคม 2559  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่  6
 มิถุนายน  2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  37   ลําดับที่  1

รายจายตามข้อผูกพัน

โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (สปสช.) จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบลของ
องคการบริหารสวนตําบลสบปราบ   ในสัดสวนร้อยละ 40 ของงบ
ประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสํานักงานสุขภาพแหงชาติ
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0891.3/ ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม  2554 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  41 ลําดับที่ 1
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 365,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามกฏกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบ
ประมาณรายจายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
 เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว
 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,864,500 บาท

งบบุคลากร รวม 4,577,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,755,020 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และ
หนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
 (1) เงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน   ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท
 (2)เงินคาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน ในอัตรา  เดือนละ  11,220 บาท/คน    
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง ของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และ
หนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้      
(1 )เงินประจําตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 คน  ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท
(2) เงินประจําตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 880 บาท/คน 

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และ
หนังสือตางๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
(1)เงินตอบแทนพิเศษ นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 คน ในอัตราเดือนละ  1,750บาท
(2)เงินตอบแทนพิเศษ รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 880 บาท/คน     
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2557และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกราย
ละเอียดดังนี้      
(1) คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตรา ในอัตราเดือนละ  7,200 บาท  
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,070,300 บาท

 เพื่อจายเป็น คาตอบแทนรายเดือนสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล   เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกราย
ละเอียดดังนี้ 
(1) คาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ   11,220 บาท
(2) คาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ9,180 บาท   
(3) คาตอบแทนรายเดือนสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 18 คน ในอัตราเดือนละ  7,200 บาท
(4)คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,822,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,914,480 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้
แก พนักงานสวนตําบล จํานวน 5 อัตรา ได้แก ตําแหนงปลัด
องคการบริหารสวนตําบล หัวหน้าสํานักปลัด นักทรัพยากร
บุคคล นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

(1) เงินคาตอบแทนรายเดือน (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ
กลาง) จํานวน1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท 
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.3/ว28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนฯ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

(1) เงินประจําตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท 
 (2) เงินประจําตําแหนงปลัดอบต.  ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 654,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปจํานวน  5 อัตรา ได้แก พนักงานขับรถยนต  คนงานตกแตง
สวน คนงานทั่วไป (สํานักปลัด) จํานวน 3 อัตรา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
 

วันที่พิมพ : 6/9/2564  14:02:17 หน้า : 9/102



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 44,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5  อัตรา ได้แก พนักงาน
ขับรถยนต  คนงานตกแตงสวน คนงานทั่วไป (สํานัก
ปลัด) จํานวน 3 อัตรา 
เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 

งบดําเนินงาน รวม 2,179,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 597,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 545,000 บาท

(1)คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    ตั้ง
ไว้  45,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ของสํานักปลัดอาทิ
เชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  บุคคลหรือคณะ
กรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมกอสร้าง  ตามหนังสือ
กระทรวงการคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ว85 ลงวันที่  6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
(2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี  ตั้งไว้  100,000 บาท 
 เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
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ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(3)เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  ตั้งไว้ 400,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นท้ายระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่  30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
2.หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ลําปาง ที่ ลต(ลป) 0002/ว 168 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
 เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  ของสํานัก
ปลัด  ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้อง
ปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
ในที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่
ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะ
เป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและ
ให้หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบลด้วย 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายคา
เชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 637,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 บาท

-เพื่อจายคาจ้างเหมาบริการในกิจการตางๆของสํานักปลัดเชน  คา
ถายเอกสาร   คาเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ เชน ระเบียบ
กฎหมายและหนังสือตางๆ  คาโฆษณาและเผยแพร เชน รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ  คาเชา
ทรัพยสิน คาซักฟอกผ้ามาน ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ฯลฯ  คาจัด
ทําปรับปรุงโดเมน Website  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภาย
นอกในกิจการตางๆ  คาจ้างแรงงานจัดทําสวน   คาซักฟอก คา
จ้างเหมาจัดทําระบบสารสนเทศ และกิจการงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  และคาประกัน
ภัยรถราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ภาคสมัครใจ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทําประกัน
ภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562) คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ และกิจการงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เพื่อจายเป็นคาเชาอาคารและที่ดิน (คาเชาทรัพยสิน) เพื่อจาย
เป็นคาเชาที่ดิน เพื่อใช้เป็นสถานีสูบน้ําด้วยพลังไฟฟ้าบ้าน
ทุง ตําบลสบปราบ ในอัตราเดือนละ 1,000 บาท จํานวน 12
 เดือน
-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการปฏิบัติ
หน้าที่เฝ้าทรัพยสิน สถานีสูบน้ําด้วยพลังไฟฟ้า หมูที่ 10 บ้านใหม
วัฒนา  ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
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บริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562  
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท
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(1) คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของอปท
.)     ตั้งไว้  5,000  บาท
เพื่อจายเป็นคารับรอง คาอาหาร คาเครื่องดื่ม สําหรับกรณีหนวย
งานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชน ตรวจ
ราชการ การแถลงขาวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกราย
รับ – รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  และเพื่อ
จายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย
เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรอง และคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดย
ตั้งตามเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 
(2)คาใช้จายในการประชุมราชการ  ตั้งไว้   10,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดประชุมราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกรายรับ – รายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน   คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

คาลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนอบรมให้แกคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ  พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จํานวน 12,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ในการอบรมหลักกฎหมายในการปฏิบัติงาน  กฎหมาย
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 สําหรับผู้
บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของ อบต.สบ
ปราบ   เป็นคาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ คาจัดทําป้ายและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  47 ลําดับที่ 2
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โครงการรณรงคให้ความรู้เพื่อป้องกันการทุจริต จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคให้ความรู้เพื่อ
ป้องกันการทุจริต เป็นคาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร คา
วัสดุอุปกรณ คาจัดทําป้ายโครงการและป้ายประชา
สัมพันธ รณรงคป้องกันการทุจริตมิชอบในภาครัฐ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  27   ลําดับที่  4

โครงการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลสบปราบ หรือ
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลสบปราบ

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้ง กรณีแทนตําแหนงที่
วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้ง
ใหม และกรณีอื่นๆ   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่  30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
2.หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ลําปาง ที่ ลต(ลป) 0002/ว 168 ลงวันที่  12 กรกฎาคม 2564
 เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่   48  ลําดับที่  6
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โครงการอบรมการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ (อสป.) จํานวน 15,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมอาสาสมัครปก
ป้องสถาบันสําคัญของชาติเพื่อสร้างจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีงาม
ในการอยูรวมกันอยางสมานฉันท  การอบรมให้ความรู้และพัฒนา
ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลสบปราบ เป็นคาอาหารและเครื่อง
ดื่ม      คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทําป้ายและคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่   27  ลําดับที่  3

เสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยการเลือกตั้ง และการออกเสียง
ประชามติกิจกรรมสร้างจิตสํานึกพลเมือง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างความรู้
ประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง เป็นคาอาหารและเครื่องดื่ม  คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทําป้ายและคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่   26  ลําดับที่  2
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑและ
ทรัพยสินตางๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร  เครื่องปรับอากาศ รถยนต รถ
จักรยานยนต รวมถึงครุภัณฑของสถานีสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้า
ทั้ง 3 แหง คาบํารุงรักษาระบบประปาหมูบ้าน และระบบประปา
ของสํานักงาน ระบบประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  และครุภัณฑ
อื่นๆ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานชององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1627
 ลงวันที่ 22  มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 565,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ   ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก     เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก   ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด
เหล็ก   กรรไกร   เก้าอี้พลาสติก  แปลงลบกระดานดํา   ตรา
ยาง  ขาตั้ง(กระดานดํา)   ที่ถูพื้น  ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ ภาพ
เขียน  แผนที่   พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิดประกาศ    แผน
ป้ายชื่อสํานักงาน  หรือหนวยงาน  แผนป้ายจราจรหรือแผนป้าย
ตางๆ  มูลี่  มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน)  นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง   กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก   กระดาษ   หมึก  ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท  เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก    เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน เก้าอี้พลาสติก พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวย
ดอกไม้ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสิน ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  อาทิเชน เชน ฟิวส สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เครื่อง
รับโทรทัศน โคมไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ไฟฉาย สปอตไลท และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสําหรับ
หอ กระจายขาวและเสียงตามสายที่อยูในความรับผิดชอบของอบ
ต.สบปราบ ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม บํารุงรักษา
ทรัพยสิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  อาทิ
เชน  แปรง ไม้กวาด ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปู
โตะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม เตาไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน   ไมโครเวฟ
วัสดุ อุปกรณในการจัดเก็บขยะ เชน ถุงมือ  รองเท้าบูท
   หน้ากากอนามัย  เสื้อกันฝน   ที่นอน และจัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัวตางๆที่จําเป็นสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการ   ซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสิน ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  อาทิเชน  ไม้ตางๆ สี แปรง
ทาสี  สีทินเนอร น้ํามันทาไม้ ปูนซีเมนต  ปูน
ขาว ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง  จอบ เสีย
ม สิ่ว ขวาน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ทอน้ําบาดาล ทอน้ํา และ
อุปกรณประปา ทอตางๆ โถส้วม   อางล้างมือ  ราวพาดผ้า ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสิน ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  อาทิเชน   หัว
เทียน  น้ํามันเบรก  หม้อน้ํารถยนต  แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน และวัสดุยานพาหนะและขนสงที่ใช้สําหรับศูนยสูบน้ําด้วย
พลังงานไฟฟ้า ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง อาทิเชน  แผนป้าย กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกัน  สี  เมมโมรี่การด  และคาใช้จายในการจัดทํา
วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของอบต.สบปราบเพื่อ
ประสัมพันธให้ประชาชนทราบ ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน  อุปกรณบันทึกข้อมูล แผน
หรือ  จานบันทึกข้อมูล   หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึก  โปรแกรม เมนบอรด เมมโมรี่
ซิป แป้นพิมพ เมาส ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 380,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงานอบต.  คาไฟฟ้าสถานีสูบน้ํา
พลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ําบ้านทุง  คาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน  2  แหง และคาไฟฟ้าของสถานีสูบน้ําด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าที่ได้รับถายโอนภารกิจ รวมคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการน้ําประปาภูมิภาคประจําสํานักงาน อบต
. และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้มาซึ่ง
บริการดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เชน การเชาเครื่อง  คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงคู
สายโทรศัพท ฯลฯ ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คาบริการไปรษณีย จํานวน 25,000 บาท

 เพื่อจายเป็น คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียยา
กร  คาสงลงทะเบียนตอบรับ คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาใช้จาย
เกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ตของสํานักงานอบต.สบปราบ คา
โทรภาพ(โทรสาร)  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อสาร ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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งบลงทุน รวม 82,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 82,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 70,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาซอมแซม  บํารุงรักษา   เปลี่ยนโครงสร้างของ
ครุภัณฑขนาดใหญของสํานักงาน เชน  เครื่องจักรกล  ยาน
พาหนะ และครุภัณฑของสถานีสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้า ทั้ง 3
  แหง  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท  0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28 หน้า
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
-สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน  พฤษภาคม 2563    
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท  0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว ดํา จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที) ราคาเครื่องละ 2,600 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory)ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร   พฤษภาคม 2563  
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท  0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองคการบริหารสวนตําบล
สมัย      เพื่อดําเนินการตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอสบ
ปราบจํานวน 25,000 บาท  ตามหนังสือองคการบริหารสวน
ตําบลสมัย ที่ ลป 78701/ว315 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  49  ลําดับที่ 10

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 476,000 บาท
งบบุคลากร รวม 400,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 400,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้
แก พนักงานสวนตําบล   จํานวน   1 อัตรา  ตําแหนงนักวิเคราะห
นโยบายและแผน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
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งบดําเนินงาน รวม 76,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายคา
เชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในการสํารวจ
ความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ ตามหนังสือสํานักงาน ก
.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 141 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2548 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่   47  ลําดับที่  3
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ          คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียน
ตางๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนอบรมให้แกพนักงานสวนตําบล
งานบริหารงานคลัง รวม 2,992,900 บาท

งบบุคลากร รวม 2,269,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,269,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้
แก พนักงานสวนตําบล  จํานวน   6  อัตรา ได้แก ตําแหนงผู้
อํานวยการกองคลัง  นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการ
พัสดุ  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 21,600 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวน
ตําบล 
 เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 360,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไปจํานวน  3 อัตรา  ได้แก ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ  คน
งานทั่วไป  (กองคลัง) จํานวน 2 อัตรา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3  อัตรา ได้แก ผู้ชวยเจ้า
พนักงานพัสดุ  คนงานทั่วไป  (กองคลัง) จํานวน 2 อัตรา
เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 

งบดําเนินงาน รวม 648,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 128,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

  (1) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   ตั้ง
ไว้  20,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ของกองคลัง อาทิ
เชน  บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  บุคคลหรือคณะ
กรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมกอสร้าง  ตามหนังสือ
กระทรวงการคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ว85 ลงวันที่  6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

วันที่พิมพ : 6/9/2564  14:02:18 หน้า : 33/102



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ของกอง
คลัง      ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญ
ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้อง
ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติ
งานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือ
กะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมาย
วาด้วยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลด้วย 
เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 88,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายคา
เชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 433,100 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายคาจ้างเหมาบริการในกิจการตางๆของกองคลัง เชน  คา
ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ และกิจการงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง  
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในกิจการงานของ
กองคลัง จํานวน 2 คน อัตราคนละ 300 บาท/วัน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน   คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

คาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนอบรมให้แกพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้าง 
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โครงการประชาสัมพันธภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย จํานวน 4,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในประชาสัมพันธแนะนําให้ความรู้เรื่องภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย  เป็นคาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ
และแผนพับประชาสัมพันธและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่   48  ลําดับที่  5

โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 300,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน  เป็นคาดําเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนที่แมบท
ระบบดิจิตอล (Digital System)  ดําเนินการตรวจสอบความถูก
ต้องของรายละเอียดเกี่ยวกับแปลงที่ดิน  จากกรมที่ดิน  และนํา
ข้อมูลรูปแปลงที่ดิน  ไปปรับปรุงแผนที่แมบทในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (LTAX GIS) และนําข้อมูลเอกสารสิทธิของที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างไปคัดลอกลงใน แบบสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน สิ่งปลูก
สร้าง และอาคารชุด ของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อม
ปรับแก้ข้อมูลเอกสารสิทธิ์ของที่ดิน  ในระบบโปรแกรมนําเข้า
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินด้วย (LTAX3000) ให้ถูก
ต้องและเป็นปัจจุบัน  ดําเนินการสํารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัด
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  โดยใช้แบบสํารวจข้อมูล
ภาคสนาม  แบบสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน  แบบสํารวจข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง  และแบบสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับป้าย  พร้อม
กับถายภาพเก็บเป็นข้อมูลดิจิตอล ดําเนินการนําเข้าข้อมูลจากการ
สํารวจข้อมูลภาคสนามลงในโปรแกรมนําเข้าข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินด้วย (LTAX GIS) และ (LTAX3000)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  48  ลําดับที่ 5 
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โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ภาษีป้าย

จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ให้แกผู้ประกอบ
การ และประชาชนทั่วไป เป็นคาอาหารและเครื่องดื่ม  คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทําป้ายและคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  48  ลําดับที่ 5  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑและ
ทรัพยสินตางๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 87,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม บํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน  กระดาษถายเอกสาร  กระดาษโรเนียว  หนังสือ
พิมพ หนังสือเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือคูมือตางๆ ที่ใช้
ปฏิบัติงาน  แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึกเครื่องถายเอกสาร ตรา
ยาง น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ ซอง ธงชาติ  สิ่งพิมพที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ตะแกรงวางเอกสาร ที่ถูพื้น ฯลฯ 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน  แผนป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน  สี  เม
มโมรี่การด  ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย  ประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
   

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน  อุปกรณบันทึกข้อมูล แผน
หรือ  จานบันทึกข้อมูล   หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึก  โปรแกรม เมนบอรด เมมโมรี่
ซิป แป้นพิมพ เมาส ฯลฯ  
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย      
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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งบลงทุน รวม 74,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 74,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน(รวมคาติดตั้ง) ขนาด 
24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

จํานวน 64,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน(รวมคาติด
ตั้ง)ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 
2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
-ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้งโดยแบบแยกสวนประกอบ
ด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตซ 1 ตัว   ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟเบอร 5
- เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสง
ความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
-   มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  สํานักงบ
ประมาณ  ธันวาคม 2563
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท  0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28 หน้า
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
-สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563    
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท  0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 220,000 บาท
งบบุคลากร รวม 200,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 200,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้
แก พนักงานสวนตําบล   จํานวน   1 อัตรา  ตําแหนงนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน   คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

คาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนอบรมให้แกพนักงานสวนตําบล
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 794,200 บาท

งบบุคลากร รวม 420,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 420,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้
แก พนักงานสวนตําบล  จํานวน   1 อัตรา ได้แก ตําแหนงเจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา ตําแหนง พนักงานดับเพลิง เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา ตําแหนง พนักงานดับเพลิง
เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
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งบดําเนินงาน รวม 285,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

คาป่วยการอปพร.         
เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
กฎหมายวาด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  ตามคําสั่งของอบต
.สบปราบ ในการปฏิบัติงานเพื่ออํานวยความสะดวกให้
ประชาชน ตลอดจนกรณีเกิด เหตุสาธารณภัยตางๆ

คาเชาบ้าน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายคา
เชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 200,100 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน   คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

คาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนอบรมให้แกพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้าง

โครงการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหามลพิษ
หมอกควันไฟป่า เป็น คาวัสดุ อุปกรณ  คาวิทยากร คาจัดทํา
ป้าย คาจัดทําเอกสารแผนพับรณรงค และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.41 / ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน  2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ 28 ลําดับที่ 3  
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โครงการความปลอดภัยทางถนน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการความปลอดภัยทาง
ถนน ในกิจกรรม ดังนี้
 - กิจกรรมการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ในชวงเทศกาลขึ้นปีใหม
และเทศกาลสงกรานต ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดทํา
ป้ายโครงการ  และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
- กิจกรรมเสริมสร้างนิสัย ขับขี่ปลอดภัย ใสใจวินัยจราจร ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาอาหารและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร   คาวัสดุอุปกรณ   คาจัดทําป้ายและคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง ในการจัดอบรมให้ความรู้นักเรียนและผู้
ปกครองเด็กนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านทุง
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
. 2557 
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5 / ว1634 ลงวันที่ 
22 กันยายน 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  28 ลําดับที่  4
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  ในกิจกรรม ดังนี้
-กิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ
อุปกรณ  คาจัดทําป้ายและคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
-กิจกรรมการศึกษาเพื่อตอต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนัก
เรียน  ตั้งไว้ 10,000บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม
ให้แกเด็กนักเรียน ในเรื่องพิษภัยของยาเสพติด และแนวทางการ
ป้องกันการแพรระบาดของยาเสพติด  เป็นคาตอบแทนวิทยากร
ให้แกครูตํารวจ (D.A.R.E.) เป็นคาวัสดุอุปกรณ คาเอกสาร คา
อาหารและเครื่องดื่ม  คาจัดทําป้าย และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0816.5/ว 2726   ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  29   ลําดับที่  6 
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โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เป็นคาจัดซื้อกระสอบทราย คาใช้จายในการจัดอบรม
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นคาวัสดุอุปกรณ  คา
เอกสาร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจัดทําป้าย คาตอบแทน
วิทยากร  และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  28 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ เป็นคาวัสดุอุปกรณ   คาเอกสาร คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาจัดทําป้าย คาตอบแทนวิทยากร คาประกาศนีย
บัตร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่   29  ลําดับที่  7
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โครงการอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นคาอาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร  คา
วัสดุอุปกรณ   คาจัดทําป้ายและคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่   28  ลําดับที่  2

โครงการอบรมอปพร.และประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมและ
ความไมสงบภายในชุมชน

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรม อปพร.และ
ประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม  เป็นคาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ   คาจัดทําป้ายและคาใช้จาย
อื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่   29  ลําดับที่  5
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย อาทิเชน น้ํายา
ดับเพลิง  เคมีภัณฑ ฯลฯ 
เป็นไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  30   ลําดับที่  8

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมาย ถุง
เท้า รองเท้า ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุ
เครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
เป็นไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่   30  ลําดับที่  8
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งบลงทุน รวม 89,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 89,100 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อไฟไซเรนแบบรางคู LED สําหรับรถบรรทุกน้ํา 2 ชุด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นไฟไซเรนแบบรางคู LED สําหรับรถบรรทุก
น้ํา จํานวน 2 ชุด ตั้งไว้ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
-ใช้ไฟระบบ LED 8 แผง ให้ความสวางมาก
- เสียงเตือนได้มากกวา 6 เสียง
- ใช้ไฟ DC 12 V
- พร้อมกลองเสียงและลําโพงขนาดไมน้อยกวา 100 วัตต
- มีสีแดงคู ขนาดไมน้อยกวา 32*120*10 cm.
เป็นไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่   30  ลําดับที่  9
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คาจัดซื้อไฟสามเหลี่ยมจราจร ป้ายหยุดตรวจ ชนิดโปรง จํานวน 2 
ตัว

จํานวน 39,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อไฟสามเหลี่ยมจราจร  ป้ายหยุดตรวจ ชนิด
โปรง จํานวน 2 ชุด ตั้งไว้  39,600 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- โคมทําด้วยโพลีคารบอเนต ทนความร้อนได้สูง
- รูปทรงรี ฐานทําด้วยอลูมิเนียม
- จังหวะหมุนของไฟสัญญาณ 80-120 รอบ/นาที
- ใช้ไฟ ดี.ซี. 12 โวลต
-LTF-9711  ไฟหมุนทรงแคปซูน
- ขนาด 1,200 x 300 x 195 มม.
- กรอบสีแดง
- กําลังไฟ 150 วัตต
- หลอดฮาโวเจนฯลฯ ข้างละ 4 ดวง หรือ 6 ดวง
- มีลําโพงฝังในโคม
- พร้อมกลองเสียง 6 เสียง 100 วัตต
- มีปุ่มกดไล และมีไมดในตัว
เป็นไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง
การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  30   ลําดับที่  10
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอร (จอขนาดไมน้อยกวา 19
 นิ้ว ) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
-  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory) รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
-  มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-  มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
-  มีแป้นพิมพและเมาส
-  มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563    
เป็นไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที 
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563    
เป็นไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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งานจราจร รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุอุปกรณ ประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เพื่ออํานวยความสะดวกในด้านการ
จราจรและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ให้กับ
ประชาชน อาทิเชน กระจกโค้งมน กระบองไฟจราจร สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
เป็นไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  30   ลําดับที่ 8  

วันที่พิมพ : 6/9/2564  14:02:18 หน้า : 55/102



แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,073,900 บาท

งบบุคลากร รวม 924,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 924,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานสวนตําบล ตําแหนง ครู จํานวน 1 อัตรา (ตามที่กรมจัด
สรรงบประมาณ) 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางจัดทํางบประมาณเพื่อรองรับการจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาน
ศึกษา (โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กของอปท.)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ครูชํานาญการ (คศ.2) ของพนักงาน
สวนตําบล  ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน(ตามที่
กรมจัดสรรงบประมาณ)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 506,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้
ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว้  112,800  บาท (ตามที่กรมจัด
สรรงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาสวนเกินจากที่ได้รับจัดสรรจากกรมฯของพนักงาน
จ้างตามภารกิจ  ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา  ตั้ง
ไว้ 70,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ผู้ดูแล
เด็ก  จํานวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 
324,000 บาท
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางจัดทํางบประมาณเพื่อรองรับการจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาน
ศึกษา (โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กของอปท.)
 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา  ตั้งไว้ 36,000 บาท
เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
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งบดําเนินงาน รวม 1,221,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของครู จํานวน 1
 อัตรา (ตามที่กรมจัดสรรงบประมาณ)
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 746,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกใน
กิจการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านทุงพัฒนาและบ้าน
วัฒนา จํานวน  2 คน อัตรา คนละ 300 บาท / วัน 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน   คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

คาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนอบรมของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ  โดยจายเป็นคา จัดกิจกรรมให้แกเด็ก  คาของขวัญ  ของ
รางวัล ในการแสดง  คาจัดสถานที่   คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
วัสดุ อุปกรณ  คาจัดทําป้าย และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้า
รวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  31  ลําดับที่  1
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โครงการสงเสริมการอานในเด็กปฐมวัย จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการอานใน
เด็กปฐมวัย   เป็นคาอาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร  คาวัสดุ
อุปกรณ   คาจัดทําป้ายและคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่   33  ลําดับที่  7
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โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา จํานวน 500,000 บาท

(1)  คาใช้จายโครงการอาหารกลางวันให้แกนักเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสบปราบ ทั้ง 2
 ศูนย  อัตราคนละ 20 บาท  จํานวน 245 วัน  
(2) คาจัดการเรียนการสอน  เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสบ
ปราบ ทั้ง 2 ศูนย อัตราคนละ 1,700 บาท
(3) คาหนังสือเรียน เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนของเด็กนัก
เรียน อายุ 3-5 ปี ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลสบปราบ ทั้ง 2 ศูนย อัตราคนละ 200 บาท 
(4) คาอุปกรณการเรียน เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนของเด็ก
นักเรียน อายุ 3-5 ปี ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลสบปราบ ทั้ง 2 ศูนย  อัตราคนละ 200 บาท
(5) คาเครื่องแบบนักเรียน  เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน
ของเด็กนักเรียน อายุ 3-5 ปี ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลสบปราบ ทั้ง 2 ศูนย อัตราคนละ 300  
(6) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน ของเด็กนักเรียน อายุ 3-5 ปี ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลสบปราบ ทั้ง 2 ศูนย อัตราคนละ 430
 บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้ และการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดอปท. พ.ศ.2562
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ของอปท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  31   ลําดับที่  3
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โครงการอบรมและซ้อมแผนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมและซ้อมแผน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เป็นคาอาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร  คา
วัสดุอุปกรณ   คาจัดทําป้ายและคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  28   ลําดับที่  2

ค่าวัสดุ รวม 460,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 460,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาอาหารเสริม (นม) รวมถึงรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง  ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านทุง ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุงพัฒนา และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านวัฒนา 
เป็นไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ของ อปท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่   31  ลําดับที่  2
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งบลงทุน รวม 114,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 114,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (รวมคาติดตั้ง) ขนาด 
32,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

จํานวน 84,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน(รวมคาติด
ตั้ง)ขนาด 32,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านทุงพัฒนา และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านวัฒนา โดย
มี  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 32,000 บีทียู
-ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้งโดยแบบแยกสวนประกอบ
ด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตซ 1 ตัว   ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟเบอร 5
-เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสง
ความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
-   มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  สํานักงบ
ประมาณ  ธันวาคม 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  33   ลําดับที่  9
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ จํานวน 1 
ชุด

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่พร้อม
อุปกรณ จํานวน 1 ชุด ขนาด 250 วัตต-700 วัตต ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านวัฒนา ตั้งไว้  10,000 บาท
เป็นไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง
การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ 33  ลําดับที่  8
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอร (จอขนาดไมน้อยกวา 19
 นิ้ว ) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านทุงพัฒนา โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
-  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory) รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
-  มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-  มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
-  มีแป้นพิมพและเมาส
-  มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563    
เป็นไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 2,500 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทุงพัฒนา โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที 
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563    
เป็นไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

 

งบเงินอุดหนุน รวม 814,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 814,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านทุง เพื่อดําเนิน
การตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  
จํานวน 30,000 บาท ตามหนังสือกระทรวง
ศึกษาธิการ                         ที่ศธ.04132.0802/131 ลงวัน
ที่  19  กรกฎาคม 2564
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่2)พ.ศ.2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่   25  ลําดับที่ 4 
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โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านทุง จํานวน 714,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน
ชุมชนบ้านทุง จํานวน 714,000 บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่2)พ.ศ.2563
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ของ  
อปท.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  32 ลําดับที่  4  

โครงการแหลงเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านทุง เพื่อดําเนิน
โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิสัยทัศนของโรงเรียนชุมชน
บ้านทุง   จํานวน 50,000 บาท  ตามหนังสือกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่ ศธ.04132.0802/131 ลงวันที่  19
 กรกฎาคม 2564
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่2)พ.ศ.2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  32  ลําดับที่ 5
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โครงการอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านทุง ตามโครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านทุง เพื่อดําเนิน
โครงการสงเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000
 บาท  ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 04132.0802/131
 ลงวันที่  19  กรกฎาคม  2564
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่2)พ.ศ.2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  45 ลําดับที่  8

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ตามโครงการทักษะชีวิต
เน้นจิตอาสาสูชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เพื่อดําเนิน
โครงการทักษะชีวิตเน้นจิตอาสาสูชุมชน  จํานวน 20,000
 บาท  ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 04334.23/222
  ลงวันที่ 8  กรกฎาคม 2564
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ 32 ลําดับที่ 6 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 270,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตําบลควบคุมโรคเข้มแข็ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตําบลควบคุมโรคเข้ม
แข็ง เป็นคาวิทยากรคาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวัสดุและ
อุปกรณ คาจัดทําป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ และคาใช้จาย
อื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  34  ลําดับที่ 3

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ประจําปี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ อ
สม. เป็นคาวิทยากรคาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวัสดุและ
อุปกรณ คาจัดทําป้าย และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  34  ลําดับที่  2
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โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระ
ปณิธาน 
ศาสตราจารยพลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค  คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน ศาสตราจารยพล
เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ   อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัด
ซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีดเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  คาจัด
ทําป้ายประชาสัมพันธและคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การ จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 
กรกฎาคม 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  34  ลําดับที่ 1

สงเสริมการคัดแยกขยะโดยชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการคัดแยก
ขยะโดยชุมชน เป็นคาวิทยากรคาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ
และอุปกรณ   คาจัดทําป้าย และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ. 2560
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  25  ลําดับที่ 4
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย อาทิเชน น้ํายา
เคมีภัณฑกําจัดยุงลาย   วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ทรายอะ
เบท  น้ํายาดับเพลิง  เคมีภัณฑ  วัสดุแอลกอฮอล หน้ากาก
อนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ 
เป็นไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่   34  ลําดับที่  1
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 160,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อเป็นคาใช้
จายดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  จํานวนหมูบ้าน
ละ 20,000 บาท  จํานวน 8 หมูบ้าน 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563
 เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ 35  ลําดับที่ 5

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 432,000 บาท

งบบุคลากร รวม 382,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 382,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 382,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีให้แก พนักงานสวนตําบล  จํานวน   1
 อัตรา ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
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งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน   คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

คาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนอบรมของพนักงานสวนตําบล
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน โดยชวยเหลือในด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  37   ลําดับที่  1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 250,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอเกาะคา เพื่อขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟ้า

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้า จํานวน 4 จุด ดังนี้
หมูที่ 6
- บริเวณบ้านนายสวน มูลน้อย ถึงบ้านนายเมืองคํา ไชยเกิด
- บริเวณบ้านนายศรีจันทร โม้ป้อ ถึงบ้านนายสงกรานต ยอดกัน
ทา
- บริเวณบ้านนางผัด เมืองมูล ถึงบ้านนายนครา ไชยสิทธิ์
หมูที่ 15
- ซอยข้างวัดชัยศรีภูมิ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  3  ลําดับที่ 1

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 576,000 บาท
งบบุคลากร รวม 576,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 576,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 528,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงาน
ประจํารถขยะ รวมจํานวน 4 อัตรา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหนง พนักงานประจํารถขยะ รวมจํานวน 4 อัตรา 
เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมผู้สุงอายุ จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ   เป็นคา
อาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร  คาวัสดุ  อุปกรณ คาจัดทําป้าย
ศูนยและป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557   และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  38 ลําดับที่  3
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โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุม
อาชีพ เป็นการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุมอาชีพ ตลอดจนกลุม
ตางๆ ตลอดจนประชาชน  และสนับสนุนกลุมอาชีพตามโครงการ
เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและการสนับ
สนุนกลุมอาชีพให้มีความเข้มแข็ง   เป็นคาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดทําป้าย และคาใช้จายอื่นๆ
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ 42  ลําดับที่ 1 

โครงการพัฒนาศูนยเยาวชนตําบลสบปราบ จํานวน 15,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศูนยเยาวชน
ตําบลสบปราบ จัดกิจกรรมพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนของ
องคการบริหารสวนตําบลสบปราบ เป็นคาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดทําป้าย และคาใช้จายอื่นๆ
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.5
/ว4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  38  ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรสาธารณประโยชนใน
ตําบลสบปราบ

จํานวน 15,000 บาท

 เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององคกรสาธารณประโยชน การจัดกิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและครอบครัว เป็นคาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดทําป้าย และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  38  ลําดับที่ 1

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

โครงการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลําปาง จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอสบ
ปราบ เพื่อดําเนินโครงการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนคร
ลําปาง ประจําปี พ.ศ. 2565 เพื่อสงเสริมและสร้างอาชีพให้แก
ประชาชนตามหนังสืออําเภอสบปราบ ที่ ลป 0918/ว 0042 ลงวัน
ที่  7 มกราคม 2564
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่2) พ.ศ. 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  42 ลําดับที่ 2
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาหรือเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ระดับตําบล/อําเภอ/จังหวัด/ภาค/นักเรียน

จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการจัดการ
แขงขันกีฬา หรือเข้ารวมการแขงขันกีฬาเป็นคาชุดกีฬา   คา
วัสดุ อุปกรณ  คาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง  คาตอบแทนผู้ฝึก
สอน และ คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการ แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  40  ลําดับที่ 5 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 48,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธีในการจัดงาน
หรือรวมงานพิธีทางศาสนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบหรือในระดับ
อําเภอ และพิธีการเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ ของประเทศ   
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่   39  ลําดับที่ 3  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีบอโข้ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบอ
โข้ง  เป็นคาจัดสถานที่ คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวัสดุและ
อุปกรณ  คาจัดทําป้าย   และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  39  ลําดับที่ 2 

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต ประจําปี   เป็นคาจัดสถานที่ คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม  คาวัสดุและอุปกรณ  คาจัดทําป้าย  คาของรางวัล และคาใช้
จายอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  39 ลําดับที่  1
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งบเงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการมหกรรมกองปู่จา จังหวัดลําปาง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมอําเภอสบปราบ เพื่อ
ดําเนินโครงการจัดงานมหกรรมกองปู่จา จังหวัดลําปาง ครั้งที่  21
 ประจําปี 2565 จํานวน 8,000 บาท  ตามหนังสือสภาวัฒนธรรม
อําเภอสบปราบที่ วธ.สป 008/2564 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่2) พ.ศ. 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่   40  ลําดับที่ 7 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,115,900 บาท

งบบุคลากร รวม 738,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 738,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 696,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้
แก พนักงานสวนตําบล   จํานวน  2 อัตรา ได้แก ตําแหนงผู้
อํานวยการกองชาง เจ้าพนักงานธุรการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ผู้อํานวยการกองชางในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 111,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

(1) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    ตั้ง
ไว้  40,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ของกองชาง อาทิ
เชน  บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  บุคคลหรือคณะ
กรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมกอสร้าง  ตามหนังสือ
กระทรวงการคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ว85 ลงวันที่  6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ของกอง
ชาง      ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญ
ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้อง
ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติ
งานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือ
กะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมาย
วาด้วยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลด้วย 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่นพ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
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ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

 (1) เพื่อจายคาจ้างเหมาบริการในกิจการตางๆของกองชาง  ตั้ง
ไว้ 40,000 บาท เชน  คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือเข้าปก
หนังสือ ระเบียบกฎหมายและหนังสือตางๆ  คาธรรมเนียมตางๆ
เชน คาธรรมเนียมการขออนุญาตขุดลอก  คาโฆษณาและเผยแพร
เชน รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน โรงมหรสพหรือ สิ่งพิมพตางๆ คาเชา
ทรัพยสิน    คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาจ้างเหมาแรงงาน
ในกิจการงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้
ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด เชนคาจ้างเหมากําจัดขยะตาม
ลําห้วย ลําคลอง  เป็นคารับรองแบบโครงการกอสร้างของ
องคการบริหารสวนตําบลสบปราบ ฯลฯ    
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน   คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

คาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนอบรมของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง
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โครงการสํารวจที่สาธารณประโยชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างสํานักงานที่ดินในการสํารวจแนวเขตพื้นที่
สาธารณประโยชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสบปราบ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  16   ลําดับที่  42

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน
ตางๆ ของกองชาง  รถยนตและซอมแซมถนนที่ชํารุดเสียหายและ
สิ่งกอสร้างอื่นที่ชํารุดเสียหาย ให้มีสภาพคงเดิม  
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1627
 ลงวันที่ 22  มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 114,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม บํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน     กระดาษถายเอกสาร   กระดาษ
โรเนียว วารสาร หนังสือพิมพ หนังสือเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือคูมือตางๆ ที่ใช้ปฏิบัติ
งาน  แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึกเครื่องถายเอกสาร ตรายาง น้ํายา
ลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ ซอง ธงชาติ  สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ ตะแกรงวางเอกสาร  และอื่น ฯลฯ 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เป็นไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

วันที่พิมพ : 6/9/2564  14:02:18 หน้า : 85/102



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสิน ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  อาทิเชน เชน ฟิวส สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เครื่อง
รับโทรทัศน โคมไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เป็นไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  รวมถึงจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสิน ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  อาทิเชน  ไม้ตางๆ สี แปรงทาสี  สี
ทินเนอร น้ํามันทาไม้ ปูนซีเมนต  ปูน
ขาว ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง  จอบ เสีย
ม สิ่ว ขวาน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ทอน้ําบาดาล ทอน้ํา และ
อุปกรณประปา ทอตางๆ โถส้วม   อางล้างมือ  ราวพาดผ้า ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เป็นไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธงานของกอง
ชาง เชน การประชาสัมพันธข้อมูล ตามพระราชบัญญัติการควบ
คุมอาคารฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เป็นไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน  อุปกรณบันทึกข้อมูล แผน
หรือ  จานบันทึกข้อมูล   หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึก  โปรแกรม เมนบอรด เมมโมรี่
ซิป แป้นพิมพ เมาส ฯลฯ  
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 เป็นไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

วัสดุสํารวจ จํานวน 2,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ สําหรับงานกองชาง เชน  สี
สเปรย  บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 เป็นไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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งบลงทุน รวม 37,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
 เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  สํานักงบ
ประมาณ  ธันวาคม 2563
เป็นไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกร  
ปกครองสวนท้องถิ่น

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน  1 เครื่อง     ตั้งไว้  23,000 บาท  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้   
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก ( 4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 6 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรเหล็กที่
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มีความสามารถในการใช้หนวยความจําแยกจากหนวยความ
จําหลักขนาดไมน้อยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
-  มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-  มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal)หรือภาย
นอก(External)จํานวน 1 หนวย
-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
-  มีแป้นพิมพและเมาส
-  มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD(1920x1080)
-สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563    
เป็นไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 2,500 บาท

วันที่พิมพ : 6/9/2564  14:02:18 หน้า : 90/102



เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที 
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563    
 เป็นไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

งานก่อสร้าง รวม 4,676,800 บาท
งบบุคลากร รวม 910,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 910,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้
แก พนักงานสวนตําบล   จํานวน   2 อัตรา ได้แก ตําแหนงวิศวกร
โยธา และนายชางโยธา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 21,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานสวนตําบล เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 674,400 บาท

เพื่อจายเป็นเพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปจํานวน  5  อัตรา  ได้แก ผู้ชวยนายชางโยธา ผู้
ชวยนายชางเขียนแบบ ผู้ชวยนายชางสํารวจ คนงานทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 64,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5  อัตรา  ได้แก ผู้ชวย
นายชางโยธา ผู้ชวยนายชางเขียนแบบ ผู้ชวยนายชางสํารวจ คน
งานทั่วไป จํานวน 2 อัตราเป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที2่)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน   คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
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คาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนอบรมของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง

งบลงทุน รวม 3,746,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,746,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายต้นเรียงและสายไป
ประปาหมูบ้าน) บ้านใหมวัฒนา หมูที่ 10

จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายต้นเรียงและ
สายไปประปาหมูบ้าน) บ้านใหมวัฒนา หมูที่ 10 ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 540.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565 )ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  7 ลําดับที่ 16

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยป่าขี เชื่อม
ระหวางหมูที่ 4 - หมูที่ 12) บ้านแพะ หมูที่ 4

จํานวน 375,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายห้วยป่า
ขี เชื่อมระหวาง หมูที่ 4 - หมูที่ 12)บ้านแพะ หมูที่ 4 ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมน้อยกวา 750.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565 )ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  5 ลําดับที่ 6
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โครงการกอสร้างถนนลูกรังสายห้วยป่าขี (จากสวนนายยา สุกันทา 
ถึง ทุงนานายวีรเดช วงศนันชัย) บ้านวังพร้าว หมูที่ 3

จํานวน 237,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนลูกรังสายห้วยป่าขี (จากสวนนาย
ยา     สุกันทา ถึง ทุงนานายวีรเดช วงศนันชัย) บ้านวังพร้าว หมู
ที่ 3 
-ขนาด ชวงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 370.00เมตร หนา 0.20
 เมตร
- ขนาด ชวงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 420.00เมตร หนา 0.20
 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอ้ยกวา 2,370.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565 )ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  4 ลําดับที่ 3

โครงการกอสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเดนมะขาม บ้านฮอ
งปุ๊สามัคคี หมูที่ 15

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เดนมะขาม บ้านฮองปุ๊สามัคคี หมูที่ 15 ขนาดกว้าง 0.80
 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 100.00 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565 )ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  9 ลําดับที่ 25
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โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบอพัก (สายทาง
ไปป่าช้า) บ้านทุงรวงทอง หมูที่ 12

จํานวน 364,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบอ
พัก (สายทางไปป่าช้า) บ้านทุงรวงทอง หมูที่ 12 ขนาด ทอระบาย
น้ําคอนกรีตเส้นผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพัก 11
 จุด ยาว 158.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565 )ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ 9  ลําดับที่ 23

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบอพัก (สายบ้าน
นายติ๊บ แกนจันทร ถึงหัวสะพานลําห้วยสมัยบริเวณบ้านนางสมบูรณ 
แกนจันทร) บ้านทุงพัฒนา หมูที่ 9

จํานวน 460,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบอ
พัก (สายบ้านนายติ๊บ แกนจันทร ถึงหัวสะพานลําห้วยสมัยบริเวณ
บ้านนางสมบูรณ แกนจันทร) บ้านทุงพัฒนา หมูที่ 9 ขนาด ทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเส้นผาศูนยกลาง 0.40 เมตร  บอพัก 14
 จุด ยาวรวม 200.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565 )ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ 13  ลําดับที่ 35
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โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบอพัก (สายบ้าน
นายบุญเลิศ ไชยเมืองมูล ถึงบ้านนายสมเกียรติ วังใน) (ตอจากสาย
เดิมสายบ้านนายสูนย บุญมา) บ้านวัฒนา หมูที่ 6

จํานวน 393,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบอ
พัก (สายบ้านนายบุญเลิศ ไชยเมืองมูล ถึงบ้านนายสมเกียรติ วัง
ใน) (ตอจากสายเดิมสายบ้านนายสูนย บุญมา) บ้านวัฒนา หมูที่ 6
 ขนาด ทอระบายน้ําคอนกรีตเส้นผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บอ
พัก 11 จุด ยาว 170.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565 )ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ 12  ลําดับที่ 34

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบอพัก (สายบ้าน
นายมงคล อุนปัญญา ถึงบ้านนายคารม คําแก้ว) บ้านทุง หมูที่ 5

จํานวน 387,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบอ
พัก (สายบ้านนายมงคล อุนปัญญา ถึงบ้านนายคารม คํา
แก้ว) บ้านทุง หมูที่ 5 ขนาด ทอระบายน้ําเส้นผาศูนยกลาง 0.40
 เมตร บอพัก 11 จุด ยาว 168.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565 )ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ 6  ลําดับที่ 10
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โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบอพัก (สายบ้าน
นายวรภพ ทินวัง ถึงสามแยกหัวฝาย) บ้านทุงเจริญ หมูที่ 11

จํานวน 473,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบอ
พัก (สายบ้านนายวรภพ ทินวัง ถึงสามแยกหัวฝาย) บ้านทุง
เจริญ หมูที่ 11 ขนาด ทอระบายน้ําคอนกรีตเส้นผาศูนย
กลาง 0.40 เมตร บอพัก 12 จุด ยาวรวม 190.00 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565 )ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ 14  ลําดับที่ 38

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายทอประปา บ้านฮองปุ๊สามัคคี หมูที่ 15 จํานวน 177,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายทอประปา บ้านฮองปุ๊สามัคคี หมูที่ 15
 ขนาด ทอ พีวีซี เส้นผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ยาวรวม 720.00
 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565 )ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่   14 ลําดับที่ 39

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการกอสร้างรั้วอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านทุงพัฒนา จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรั้วอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านทุง
พัฒนา ขนาดสูง 1.00 เมตร ยาวรวม 75.00 เมตร(สํานักปลัด)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ 17  ลําดับที่ 45
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โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณสํานักงานอบ
ต.สบปราบ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณ
สํานักงาน อบต.สบปราบ ขนาด พื้นที่ไมน้อยกวา 425.00 ตาราง
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  49  ลําดับที่ 9

โครงการกั้นฉากห้อง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านทุงพัฒนา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากั้นฉากห้องศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านทุงพัฒนา
(สํานักปลัด)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่   16  ลําดับที่  44

โครงการปรับปรุงอาคารกองชาง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงอาคารกองชาง รายละเอียดดังนี้
-ยกระดับพื้นด้านหลังอาคารกองชาง
-งานทาสีภายในอาคาร
-ปรับปรุงห้องน้ําภายในอาคารกองชาง
-ปรับปรุงฝ้ายกระดับเพดาน
-งานย้ายประตูบานเลื่อนกระจกอลูมิเนียม
-งานติดตั้งประตูบานเลื่อนเปิดคูกระจกอลูมิเนียม
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่   49  ลําดับที่  9
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คาk) คากอสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 260,000 บาท

งบบุคลากร รวม 240,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 240,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นเพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปจํานวน  3
 อัตรา  ตําแหนง พนักงานสูบน้ํา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน  3 อัตรา  ตําแหนง พนักงานสูบน้ํา
เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
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งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง จัดกิจกรรมด้านการอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมโครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม
และเกษตรยั่งยืน  เป็นคาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร คา
วัสดุอุปกรณ คาจัดทําป้ายและคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่   43  ลําดับที่  1
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสําหรับสถานีสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้าใน
ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลสบ
ปราบ  จํานวน  3  แหง และวัสดุอื่นๆสําหรับองคการบริหารสวน
ตําบลสบปราบ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   เป็นคาอาหาร
และเครื่องดื่ม  คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทําป้ายและคา
ใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  20  ลําดับที่ 2

ประชาอาสาปลูกป่า จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประชา อาสาปลูก
ป่า จัดซื้อพันธุไม้  ต้นไม้  คาใช้จายในการปรับเกลี่ยพื้นที่ และคา
ใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง   เพื่อนํามาปลูกในการเพิ่ม
พื้นที่   สีเขียว ในพื้นที่สาธารณะและบริเวณสํานักงาน อบต.สบ
ปราบ ในวันสําคัญตางๆ 
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่  20   ลําดับที่  1
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

175,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,976,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,208,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสํารองจาย 150,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

365,000

โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพท้อง
ถิ่น (สปสช.)

80,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

175,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,976,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,208,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสํารองจาย 150,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

365,000

โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพท้อง
ถิ่น (สปสช.)

80,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,070,300

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,314,480 180,000 340,000 382,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

105,600

เงินประจําตําแหนง 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,014,000 216,000 506,800 528,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

90,000 24,000 36,000 48,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

565,000 40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000

คาเชาบ้าน 166,800 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,070,300

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

846,600 6,063,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

21,600 127,200

เงินประจําตําแหนง 42,000 210,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 674,400 216,000 3,155,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

64,800 24,000 286,800

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

40,000 645,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 20,000

คาเชาบ้าน 60,000 256,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

15,000 15,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 180,000 160,000

โครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําป

20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000 10,100 10,000

คาเดินทางไปราชการ 30,000 10,000

คาลงทะเบียน 90,000 10,000 20,000 10,000

โครงการประชาสัมพันธ์
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างและภาษีป้าย

4,100

โครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

300,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

6,000 36,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 40,000 380,000

โครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําป

20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

5,000 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 70,100

คาเดินทางไปราชการ 10,000 50,000

คาลงทะเบียน 20,000 150,000

โครงการประชาสัมพันธ์
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างและภาษีป้าย

4,100

โครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

300,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ให้
ความรู้เพื่อป้องกันการ
ทุจริต

15,000

โครงการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารสวน
ตําบลสบปราบ หรือ
สมาชิกองค์การบริหาร
สวนตําบลสบปราบ

300,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ภาษีป้าย

19,000

โครงการอบรมการปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ (อสป.)

15,000

เสริมสร้างความรู้
ประชาธิปไตยการเลือก
ตั้ง และการออกเสียง
ประชามติกิจกรรมสร้าง
จิตสํานึกพลเมือง

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 70,000

โครงการแก้ไขปัญหา
มลพิษหมอกควันไฟป่า

10,000

โครงการความปลอดภัย
ทางถนน

15,000

วันที่พิมพ์ : 6/9/2564  14:02:36 หน้า : 7/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ให้
ความรู้เพื่อป้องกันการ
ทุจริต

15,000

โครงการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารสวน
ตําบลสบปราบ หรือ
สมาชิกองค์การบริหาร
สวนตําบลสบปราบ

300,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ภาษีป้าย

19,000

โครงการอบรมการปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ (อสป.)

15,000

เสริมสร้างความรู้
ประชาธิปไตยการเลือก
ตั้ง และการออกเสียง
ประชามติกิจกรรมสร้าง
จิตสํานึกพลเมือง

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 120,000

โครงการแก้ไขปัญหา
มลพิษหมอกควันไฟป่า

10,000

โครงการความปลอดภัย
ทางถนน

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

50,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

50,000

โครงการอบรมซักซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000

โครงการอบรม
อปพร.และประชาชนใน
การป้องกัน
อาชญากรรมและความ
ไมสงบภายในชุมชน

15,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 30,000

โครงการสงเสริมการ
อานในเด็กปฐมวัย

13,000

โครงการสนับสนุนการ
บริหารสถานศึกษา

500,000

โครงการอบรมและซ้อม
แผนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

13,000

โครงการตําบลควบคุม
โรคเข้มแข็ง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

50,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

50,000

โครงการอบรมซักซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000

โครงการอบรม
อปพร.และประชาชนใน
การป้องกัน
อาชญากรรมและความ
ไมสงบภายในชุมชน

15,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 30,000

โครงการสงเสริมการ
อานในเด็กปฐมวัย

13,000

โครงการสนับสนุนการ
บริหารสถานศึกษา

500,000

โครงการอบรมและซ้อม
แผนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

13,000

โครงการตําบลควบคุม
โรคเข้มแข็ง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาศักย
ภาพ อสม.ประจําป

20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า  ตามพระ
ปณิธาน 
ศาสตราจารย์พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

20,000

สงเสริมการคัดแยกขยะ
โดยชุมชน

20,000

โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่

30,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริมผู้สุ
งอายุ

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุมอาชีพ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาศักย
ภาพ อสม.ประจําป

20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า  ตามพระ
ปณิธาน 
ศาสตราจารย์พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

20,000

สงเสริมการคัดแยกขยะ
โดยชุมชน

20,000

โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่

30,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริมผู้สุ
งอายุ

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุมอาชีพ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาศูนย์
เยาวชนตําบลสบปราบ

15,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
องค์กรสาธารณ
ประโยชน์ในตําบลสบ
ปราบ

15,000

โครงการจัดงานประ
เพณีบอโข้ง

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

โครงการสงเสริมการ
จัดการแขงขันกีฬาหรือ
เข้ารวมการแขงขันกีฬา
ระดับ
ตําบล/อําเภอ/จังหวัด/
ภาค/นักเรียน

โครงการสํารวจที่
สาธารณประโยชน์

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาศูนย์
เยาวชนตําบลสบปราบ

15,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
องค์กรสาธารณ
ประโยชน์ในตําบลสบ
ปราบ

15,000

โครงการจัดงานประ
เพณีบอโข้ง

5,000 5,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

30,000 30,000

โครงการสงเสริมการ
จัดการแขงขันกีฬาหรือ
เข้ารวมการแขงขันกีฬา
ระดับ
ตําบล/อําเภอ/จังหวัด/
ภาค/นักเรียน

20,000 20,000

โครงการสํารวจที่
สาธารณประโยชน์

5,000 5,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย ประชาอาสาปลูกป่า

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 125,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 460,000

วัสดุกอสร้าง 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 42,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

5,000 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุสํารวจ

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 310,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 25,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

25,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย ประชาอาสาปลูกป่า 5,000 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 145,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 510,000

วัสดุกอสร้าง 30,000 45,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,000 44,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

35,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุสํารวจ 2,000 2,000

วัสดุอื่น 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 310,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 25,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

25,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

วันที่พิมพ์ : 6/9/2564  14:02:36 หน้า : 16/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศแบบแยก
สวน(รวมคาติดตั้ง) 
ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 2 เครื่อง

64,800

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์

70,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา 
จํานวน 1 เครื่อง

20,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว 
ดํา จํานวน 1 เครื่อง

2,600

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อไฟไซเรน
แบบรางคู LED สําหรับ
รถบรรทุกน้ํา 2 ชุด

30,000

คาจัดซื้อไฟสามเหลี่ยม
จราจร ป้ายหยุดตรวจ 
ชนิดโปรง จํานวน 2 ตัว

39,600

วันที่พิมพ์ : 6/9/2564  14:02:36 หน้า : 17/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศแบบแยก
สวน(รวมคาติดตั้ง) 
ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 2 เครื่อง

64,800

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์

70,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา 
จํานวน 1 เครื่อง

20,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว 
ดํา จํานวน 1 เครื่อง

2,600

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อไฟไซเรน
แบบรางคู LED สําหรับ
รถบรรทุกน้ํา 2 ชุด

30,000

คาจัดซื้อไฟสามเหลี่ยม
จราจร ป้ายหยุดตรวจ 
ชนิดโปรง จํานวน 2 ตัว

39,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 1 
เครื่อง

17,000 17,000

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 800 VA จํานวน 
1 เครื่อง

2,500 2,500

คาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกสวน 
(รวมคาติดตั้ง) ขนาด 
32,000 บีทียู จํานวน 2 
เครื่อง

84,600

คาจัดซื้อชุดเครื่องขยาย
เสียงแบบเคลื่อนที่พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด

10,000

คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 
บาน จํานวน 2 ตู้

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 1 
เครื่อง

34,000

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 800 VA จํานวน 
1 เครื่อง

2,500 7,500

คาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกสวน 
(รวมคาติดตั้ง) ขนาด 
32,000 บีทียู จํานวน 2 
เครื่อง

84,600

คาจัดซื้อชุดเครื่องขยาย
เสียงแบบเคลื่อนที่พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด

10,000

คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 
บาน จํานวน 2 ตู้

11,800 11,800

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง

23,000 23,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายต้นเรียงและสายไป
ประปาหมูบ้าน) บ้าน
ใหมวัฒนา หมูที่ 10

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายห้วยป่าขี เชื่อม
ระหวางหมูที่ 4 - หมูที่ 
12) บ้านแพะ หมูที่ 4

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรังสายห้วยป่าขี (จาก
สวนนายยา สุกันทา ถึง 
ทุงนานายวีรเดช วงศ์
นันชัย) บ้านวังพร้าว หมู
ที่ 3

โครงการกอสร้างรางริน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเดนมะขาม บ้านฮอ
งปุ๊สามัคคี หมูที่ 15
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายต้นเรียงและสายไป
ประปาหมูบ้าน) บ้าน
ใหมวัฒนา หมูที่ 10

270,000 270,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายห้วยป่าขี เชื่อม
ระหวางหมูที่ 4 - หมูที่ 
12) บ้านแพะ หมูที่ 4

375,000 375,000

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรังสายห้วยป่าขี (จาก
สวนนายยา สุกันทา ถึง 
ทุงนานายวีรเดช วงศ์
นันชัย) บ้านวังพร้าว หมู
ที่ 3

237,000 237,000

โครงการกอสร้างรางริน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเดนมะขาม บ้านฮอ
งปุ๊สามัคคี หมูที่ 15

220,000 220,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบอพัก (สายทาง
ไปป่าช้า) บ้านทุงรวง
ทอง หมูที่ 12

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบอพัก (สายบ้าน
นายติ๊บ แกนจันทร์ ถึง
หัวสะพานลําห้วยสมัย
บริเวณบ้านนางสมบูรณ์ 
แกนจันทร์) บ้านทุง
พัฒนา หมูที่ 9

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบอพัก (สายบ้าน
นายบุญเลิศ ไชยเมือง
มูล ถึงบ้านนายสม
เกียรติ วังใน) (ตอจาก
สายเดิมสายบ้านนาย
สูนย์ บุญมา) บ้านวัฒนา 
หมูที่ 6

วันที่พิมพ์ : 6/9/2564  14:02:36 หน้า : 23/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบอพัก (สายทาง
ไปป่าช้า) บ้านทุงรวง
ทอง หมูที่ 12

364,000 364,000

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบอพัก (สายบ้าน
นายติ๊บ แกนจันทร์ ถึง
หัวสะพานลําห้วยสมัย
บริเวณบ้านนางสมบูรณ์ 
แกนจันทร์) บ้านทุง
พัฒนา หมูที่ 9

460,000 460,000

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบอพัก (สายบ้าน
นายบุญเลิศ ไชยเมือง
มูล ถึงบ้านนายสม
เกียรติ วังใน) (ตอจาก
สายเดิมสายบ้านนาย
สูนย์ บุญมา) บ้านวัฒนา 
หมูที่ 6

393,000 393,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบอพัก (สายบ้าน
นายมงคล อุนปัญญา 
ถึงบ้านนายคารม คํา
แก้ว) บ้านทุง หมูที่ 5

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบอพัก (สายบ้าน
นายวรภพ ทินวัง ถึง
สามแยกหัวฝาย) บ้าน
ทุงเจริญ หมูที่ 11

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายทอ
ประปา บ้านฮองปุ๊
สามัคคี หมูที่ 15

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการกอสร้างรั้ว
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านทุงพัฒนา

โครงการกอสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในบริเวณสํานักงานอบต
.สบปราบ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบอพัก (สายบ้าน
นายมงคล อุนปัญญา 
ถึงบ้านนายคารม คํา
แก้ว) บ้านทุง หมูที่ 5

387,000 387,000

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบอพัก (สายบ้าน
นายวรภพ ทินวัง ถึง
สามแยกหัวฝาย) บ้าน
ทุงเจริญ หมูที่ 11

473,000 473,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายทอ
ประปา บ้านฮองปุ๊
สามัคคี หมูที่ 15

177,000 177,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการกอสร้างรั้ว
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านทุงพัฒนา

55,000 55,000

โครงการกอสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในบริเวณสํานักงานอบต
.สบปราบ

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกั้นฉากห้อง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทุงพัฒนา

โครงการปรับปรุงอาคาร
กองชาง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอสบปราบ จังหวัด
ลําปาง

25,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ

30,000

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน
ชุมชนบ้านทุง

714,000

โครงการแหลงเรียนรู้
เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์

50,000

วันที่พิมพ์ : 6/9/2564  14:02:36 หน้า : 27/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกั้นฉากห้อง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทุงพัฒนา

25,000 25,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
กองชาง

80,000 80,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอสบปราบ จังหวัด
ลําปาง

25,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ

30,000

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน
ชุมชนบ้านทุง

714,000

โครงการแหลงเรียนรู้
เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุน
โรงเรียนชุมชนบ้านทุง 
ตามโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง

20,000

โครงการอุดหนุน
โรงเรียนสบปราบ
พิทยาคม ตามโครงการ
ทักษะชีวิตเน้นจิตอาสา
สูชุมชน

20,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน ตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

160,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอเกาะคา 
เพื่อขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟ้า

250,000

โครงการจัดงานรื่นเริง
ฤดูหนาวและของดีนคร
ลําปาง

20,000

โครงการมหกรรมก๋องปู่
จา จังหวัดลําปาง

รวม 13,024,800 10,553,400 804,200 3,093,900 270,000 432,000 826,000 110,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุน
โรงเรียนชุมชนบ้านทุง 
ตามโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง

20,000

โครงการอุดหนุน
โรงเรียนสบปราบ
พิทยาคม ตามโครงการ
ทักษะชีวิตเน้นจิตอาสา
สูชุมชน

20,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน ตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

160,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอเกาะคา 
เพื่อขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟ้า

250,000

โครงการจัดงานรื่นเริง
ฤดูหนาวและของดีนคร
ลําปาง

20,000

โครงการมหกรรมก๋องปู่
จา จังหวัดลําปาง

8,000 8,000

รวม 68,000 5,792,700 275,000 35,250,000
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