
 



 



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 4,650 คน
ชาย 2,315 คน

หญิง 2,335 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลสบปราบ
อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสบปราบ

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลสบปราบ จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลสบปราบอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลสบปราบจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 22,579,333.39 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 10,795,770.36 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 7,562,070.23 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ รวม 
75,690.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 7 โครงการ รวม 1,564,913.00 
บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 31,835,738.97 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 117,126.49 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 258,790.10 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 217,513.08 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 20,000.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 670.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,432,226.34 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 16,789,412.96 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 5,034,177.00 บาท



(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

งบรายจายอื่น จํานวน 17,900.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 736,830.94 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 3,200,177.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 2,106,900.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลสบปราบ

อ.สบปราบ  จ.ลําปาง

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 456,696.42 285,000.00 285,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

361,998.60 422,000.00 507,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 224,400.38 150,000.00 250,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 10,275.00 13,000.00 15,000.00

หมวดรายได้จากทุน 1,230.00 2,000.00 3,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,054,600.40 872,000.00 1,060,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 15,737,551.09 16,678,000.00 18,060,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15,737,551.09 16,678,000.00 18,060,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,180,201.97 16,000,000.00 16,250,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

16,180,201.97 16,000,000.00 16,250,000.00

รวม 32,972,353.46 33,550,000.00 35,370,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลสบปราบ
อ.สบปราบ  จ.ลําปาง

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 11,160,048.00 11,338,300.00 13,177,200.00

งบบุคลากร 10,401,905.00 11,384,520.00 11,752,520.00

งบดําเนินงาน 3,887,096.92 5,931,600.00 5,312,260.00

งบลงทุน 1,100,730.00 3,890,500.00 3,730,800.00

งบรายจ่ายอื่น 17,900.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,000,898.37 985,000.00 1,377,220.00

รวมจายจากงบประมาณ 27,568,578.29 33,549,920.00 35,370,000.00

รวม 27,568,578.29 33,549,920.00 35,370,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลสบปราบ
อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลสบปราบ

อ.สบปราบ  จ.ลําปาง

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,627,520

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 879,300

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,949,860

แผนงานสาธารณสุข 400,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 30,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,832,120

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 515,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 100,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 814,000

แผนงานการเกษตร 45,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 13,177,200

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,370,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,566,520 0 8,566,520
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120 0 2,571,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,995,400 0 5,995,400

งบดําเนินงาน 2,194,600 695,800 2,890,400
    ค่าตอบแทน 377,700 133,800 511,500

    ค่าใช้สอย 597,900 470,000 1,067,900

    ค่าวัสดุ 644,000 92,000 736,000

    ค่าสาธารณูปโภค 575,000 0 575,000

งบลงทุน 95,500 30,100 125,600
    ค่าครุภัณฑ์ 95,500 30,100 125,600

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000
    รายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000

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

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ

อ.สบปราบ  จ.ลําปาง

หน้า : 1/8



งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

                              รวม 10,901,620 725,900 11,627,520
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 496,400 0 496,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 496,400 0 496,400

งบดําเนินงาน 255,500 80,000 335,500
    ค่าตอบแทน 0 40,000 40,000

    ค่าใช้สอย 230,500 20,000 250,500

    ค่าวัสดุ 25,000 20,000 45,000

งบลงทุน 47,400 0 47,400
    ค่าครุภัณฑ์ 47,400 0 47,400

                              รวม 799,300 80,000 879,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ

อ.สบปราบ  จ.ลําปาง

หน้า : 2/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 943,600 0 943,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 943,600 0 943,600

งบดําเนินงาน 1,186,360 40,000 1,226,360
    ค่าตอบแทน 15,000 0 15,000

    ค่าใช้สอย 711,360 40,000 751,360

    ค่าวัสดุ 460,000 0 460,000

งบลงทุน 49,900 0 49,900
    ค่าครุภัณฑ์ 29,900 0 29,900

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 20,000 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 650,000 80,000 730,000
    เงินอุดหนุน 650,000 80,000 730,000

                              รวม 2,829,860 120,000 2,949,860

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ

อ.สบปราบ  จ.ลําปาง

หน้า : 3/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบดําเนินงาน 240,000 0 240,000
    ค่าตอบแทน 120,000 0 120,000

    ค่าใช้สอย 90,000 0 90,000

    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 0 160,000 160,000
    เงินอุดหนุน 0 160,000 160,000

                              รวม 240,000 160,000 400,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบเงินอุดหนุน 30,000 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000 30,000

                              รวม 30,000 30,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ

อ.สบปราบ  จ.ลําปาง

หน้า : 4/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,376,000 0 1,376,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,376,000 0 1,376,000

งบดําเนินงาน 400,000 0 400,000
    ค่าตอบแทน 106,000 0 106,000

    ค่าใช้สอย 160,000 0 160,000

    ค่าวัสดุ 134,000 0 134,000

งบลงทุน 112,900 2,581,000 2,693,900
    ค่าครุภัณฑ์ 112,900 0 112,900

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,581,000 2,581,000

งบเงินอุดหนุน 0 362,220 362,220
    เงินอุดหนุน 0 362,220 362,220

                              รวม 1,888,900 2,943,220 4,832,120

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ

อ.สบปราบ  จ.ลําปาง

หน้า : 5/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 370,000 0 370,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 370,000 0 370,000

งบดําเนินงาน 30,000 95,000 125,000
    ค่าใช้สอย 30,000 95,000 125,000

งบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000
    เงินอุดหนุน 0 20,000 20,000

                              รวม 400,000 115,000 515,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ

อ.สบปราบ  จ.ลําปาง

หน้า : 6/8



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 50,000 70,000
    ค่าใช้สอย 20,000 50,000 70,000

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000
    เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

                              รวม 20,000 80,000 100,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 814,000 814,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 814,000 814,000

                              รวม 814,000 814,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ

อ.สบปราบ  จ.ลําปาง

หน้า : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 10,000 15,000 25,000
    ค่าใช้สอย 10,000 15,000 25,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 0 20,000

                              รวม 30,000 15,000 45,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 13,177,200 13,177,200
    งบกลาง 13,177,200 13,177,200

                              รวม 13,177,200 13,177,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ

อ.สบปราบ  จ.ลําปาง
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,627,520

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 879,300

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,949,860

แผนงานสาธารณสุข 400,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,832,120

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 515,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 100,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 814,000

แผนงานการเกษตร 45,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 13,177,200

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,370,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อ
บัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลสบปราบ และโดยอนุมัติของนายอําเภอสบ
ปราบ

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 35,370,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 35,370,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลสบปราบ
อ.สบปราบ  จ.ลําปาง



 



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลสบปราบ
อําเภอ สบปราบ  จังหวัดลําปาง

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 231,149.25 245,631.96 281,461.42 25,000.00 -80.00 % 5,000.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 86,734.00 118,700.00 118,501.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 63,351.00 58,922.00 56,734.00 60,000.00 33.33 % 80,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 381,234.25 423,253.96 456,696.42 285,000.00 285,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 1,300.00 1,700.00 5,000.00 700.00 % 40,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 562.60 1,096.10 1,241.60 2,000.00 50.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 61,555.00 3,035.00 1,367.00 5,000.00 40.00 % 7,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 135,650.00 139,980.00 141,240.00 140,000.00 7.14 % 150,000.00
     คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 0.00 0.00 128,000.00 150,000.00 13.33 % 170,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 940.00 230.00 610.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 12,825.00 2,320.00 300.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,300.00 28,500.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 13,213.00 1,380.00 45,150.00 50,000.00 20.00 % 60,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

39,180.00 42,800.00 40,880.00 45,000.00 11.11 % 50,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

1,240.00 1,650.00 1,510.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 1,000.00 200.00 % 3,000.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 200.00 200.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 266,665.60 222,491.10 361,998.60 422,000.00 507,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 191,511.64 228,774.67 224,400.38 150,000.00 66.67 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 191,511.64 228,774.67 224,400.38 150,000.00 250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 38,500.00 12,800.00 6,600.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 2,200.00 3,675.00 3,000.00 66.67 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 38,500.00 15,000.00 10,275.00 13,000.00 15,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 1,655.00 2,815.00 1,230.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,655.00 2,815.00 1,230.00 2,000.00 3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 698,761.42 494,918.55 506,393.76 770,000.00 -9.09 % 700,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,640,237.39 7,826,771.09 7,953,662.94 8,000,000.00 8.75 % 8,700,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,988,918.55 2,145,195.13 1,951,117.60 2,600,000.00 0.00 % 2,600,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 41,283.22 48,830.80 66,123.46 50,000.00 100.00 % 100,000.00
     ภาษีสุรา 991,902.19 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,390,367.56 3,822,257.42 4,113,359.40 4,000,000.00 12.50 % 4,500,000.00
     คาภาคหลวงแร 418,831.00 419,807.86 453,497.53 600,000.00 0.00 % 600,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 30,946.49 29,822.47 36,327.56 50,000.00 100.00 % 100,000.00
     เงินที่เก็บตามกฎหมายวาด้วยอุทยานแหงชาติ 3,497.47 2,921.38 2,623.84 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

677,173.00 873,515.00 652,395.00 600,000.00 25.00 % 750,000.00

     อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล 1,530.00 1,540.00 2,050.00 1,500.00 100.00 % 3,000.00
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 1,250.00 0.00 0.00 500.00 100.00 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,884,698.29 15,665,579.70 15,737,551.09 16,678,000.00 18,060,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

15,034,779.64 14,725,770.28 16,180,201.97 16,000,000.00 1.56 % 16,250,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,034,779.64 14,725,770.28 16,180,201.97 16,000,000.00 16,250,000.00
รวมทุกหมวด 30,799,044.42 31,283,684.71 32,972,353.46 33,550,000.00 35,370,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลสบปราบ

อ.สบปราบ  จ.ลําปาง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 35,370,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 285,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 200,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยคํานวณจากข้อมูลด้านแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินของอบต.สบปราบ และประมาณการไว้ใกล้
เคียงปที่ผานมา

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับเกณฑรายได้ค้างรับ

ภาษีป้าย จํานวน 80,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ
.2562 และคาดวาจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 507,000 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 40,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ
.2562 และคาดวาจะจัดเก็บคาธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2562

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 7,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2562

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 150,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2562

คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 จํานวน 170,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2562
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2562

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 10,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 60,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2562

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 50,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2562

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 2,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2562

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2562

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 250,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 250,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 15,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2562

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ
.2562 โดยคาดวาจะมีรายได้เพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 3,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,060,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 700,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2562

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,700,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2562

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,600,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2562

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2562

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,500,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2562

คาภาคหลวงแร จํานวน 600,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ
.2562 และประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ
.2562 และคาดวาจะได้รับการจัดสรรภาษีเพิ่มขึ้น

เงินที่เก็บตามกฎหมายวาด้วยอุทยานแหงชาติ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ
.2562 และประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 750,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2562

อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง จํานวน 1,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2562
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ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ
.2562 และคาดวาจะได้รับการจัดสรรภาษีเพิ่มขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 16,250,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 16,250,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2562
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,884,929.00 1,886,400.00 1,863,632.00 1,886,400.00 0 % 1,886,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,569,649.00 2,571,120.00 2,548,352.00 2,571,120.00 2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,688,542.00 1,796,374.00 1,911,780.00 2,071,000.00 83.73 % 3,805,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 21.43 % 102,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลสบปราบ
อําเภอสบปราบ    จังหวัดลําปาง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินประจําตําแหนง 126,000.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00 33.33 % 168,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 834,411.00 858,960.00 868,710.00 888,300.00 88.72 % 1,676,400

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 105,918.00 99,300.00 87,780.00 84,000.00 107.14 % 174,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,838,871.00 2,964,634.00 3,078,270.00 3,253,300.00 5,995,400
รวมงบบุคลากร 5,408,520.00 5,535,754.00 5,626,622.00 5,824,420.00 8,566,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

9,800.00 27,000.00 59,300.00 737,900.00 -60.7 % 290,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,700

คาเชาบ้าน 72,000.00 72,000.00 74,500.00 78,000.00 0 % 78,000

รวมค่าตอบแทน 81,800.00 99,000.00 133,800.00 815,900.00 377,700
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 213,570.00 22,065.47 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 35,456.26 42,000.00 285.71 % 162,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 7,650.00 9,350.00 7,300.00 25,000.00 -32.4 % 16,900

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาเชาอสังหาริมทรัพย 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาเดินทางไปราชการ 54,455.00 34,175.00 54,406.00 55,000.00 27.27 % 70,000

คาติดตั้งและวางระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ด้วยระบบไวรเลสประจําสํานักงานอบต.สบ
ปราบ

87,194.30 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ฯลฯ 1,000.00 1,000.00 2,400.00 5,000.00 -20 % 4,000

คาลงทะเบียน 0.00 51,800.00 76,400.00 65,000.00 7.69 % 70,000

คาสงสินค้าทางไปรษณีย 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการรณรงคให้ความรู้แกประชาชนเพื่อ
ป้องกันการทุจริตมิชอบ

0.00 12,550.00 16,780.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงคให้ความรู้เพื่อป้องกันการ
ทุจริต

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน
ตําบลสบปราบ หรือสมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบลสบปราบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหา
มงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0.00 0.00 15,982.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท

0.00 0.00 11,300.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยใน
การเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ

10,005.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธร
รมาภิบาลในการปฏิบัติงาน

9,850.00 9,650.00 10,150.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการอบต.สัญจร 4,840.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ (อสป.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานในการพัฒนาท้องถิ่นและศึกษาดู
งาน

279,110.00 0.00 157,250.00 0.00 0 % 0

เสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยการเลือกตั้ง 
และการออกเสียงประชามติกิจกรรมสร้าง
จิตสํานึกพลเมือง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 85,071.84 55,252.77 197,516.82 200,000.00 -75 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 752,746.14 195,843.24 596,941.08 432,000.00 597,900
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 133,522.00 118,220.00 55,901.00 100,000.00 -21 % 79,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,750.00 1,425.00 7,290.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 36,145.00 14,265.00 12,937.00 75,000.00 -13.33 % 65,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 1,366.00 4,285.00 20,000.00 -50 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 72,050.00 63,400.00 35,730.00 80,000.00 -37.5 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 173,410.00 191,580.00 203,760.00 300,000.00 0 % 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 4,723.00 3,315.00 42,200.00 50,000.00 -10 % 45,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุคอมพิวเตอร 68,750.00 80,316.00 60,171.00 80,000.00 -25 % 60,000

วัสดุอื่น 2,550.00 5,377.00 7,760.00 20,000.00 -25 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 501,900.00 479,264.00 430,034.00 755,000.00 644,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 715,867.28 494,158.28 917,224.25 950,000.00 -47.37 % 500,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 17,970.67 10,773.84 12,928.41 17,500.00 -14.29 % 15,000

คาบริการโทรศัพท 4,042.09 2,571.28 1,827.68 20,000.00 0 % 20,000

คาบริการไปรษณีย 5,212.00 5,870.00 8,853.00 34,500.00 -71.01 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 21,057.60 28,248.00 28,044.70 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 764,149.64 541,621.40 968,878.04 1,052,000.00 575,000
รวมงบดําเนินงาน 2,100,595.78 1,315,728.64 2,129,653.12 3,054,900.00 2,194,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อ โต๊ะพับอเนกประสงค 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัว 0.00 0.00 0.00 5,400.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จํานวน 1 ตัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,500

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องโทรศัพทพื้นฐาน 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000   
บีทียู จํานวน 1 ตัว

0.00 0.00 0.00 32,400.00 -100 % 0

คาจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม 20 ชอง 0.00 6,400.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อชั้นวางแฟ้มเหล็ก 2 ชั้น 0.00 0.00 3,200.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (ตู้บานเลื่อนกระจก 3 
ฟุต) 

0.00 3,300.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (ตู้เหล็ก 2 บานเปิด 
มือจับชนิดบิด)

0.00 4,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู้ 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ 2 บาน 
จํานวน 2 ตู้

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

คาจัดซื้อตู้ลอคเกอร 12 ประตู จํานวน 1 ตู้ 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร แบบเหล็ก 
จํานวน 1 ตัว

0.00 0.00 0.00 4,500.00 -100 % 0

คาจัดซื้อโพเดียมสนาม 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดจ้างประกอบเวทีโครง
เหล็กพื้นโครงเคราไม้ จํานวน 9 ชุด

180,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาตู้สาขาโทรศัพทพร้อมอุปกรณและติดตั้ง 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑกอสร้าง

คาจัดซื้อรอกขนาด 3 ตัน จํานวน 2 ตัว 0.00 21,600.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง (มิกเซอร) 0.00 9,500.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโคมสปอรตไลท LED  20 w 
จํานวน 4 ตัว 

3,920.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อชุดไมดสําหรับห้องประชุม 61,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเสียงตามสายและอุปกรณพร้อมติด
ตั้ง จํานวน 1 ชุด

71,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ 
SVGA จํานวน 1 เครื่อง

15,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องเลนแผนดิสก 0.00 0.00 0.00 4,800.00 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 2 เครื่อง 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน

0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน 

0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร 
หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร ขาว-ดํา 0.00 0.00 2,590.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0.00 0.00 2,450.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 ตัว

0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 ตัว

0.00 4,900.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
จํานวน 3 ตัว

0.00 0.00 0.00 2,100.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 234,240.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 484,500.00 150,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 579,160.00 64,700.00 532,940.00 240,200.00 95,500
รวมงบลงทุน 579,160.00 64,700.00 532,940.00 240,200.00 95,500

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 17,900.00 17,900.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล 0.00 0.00 17,900.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 17,900.00 17,900.00 17,900.00 20,000.00 20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 17,900.00 17,900.00 17,900.00 20,000.00 20,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลสมัย 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00 25,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00 25,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,136,175.78 6,934,082.64 8,332,115.12 9,164,520.00 10,901,620
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,093,543.00 1,255,402.00 1,382,280.00 1,502,000.00 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 630.00 14,200.00 14,340.00 15,600.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 -100 % 0

คาจ้างลูกจ้างประจํา 220,020.00 227,340.00 238,560.00 252,200.00 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000.00 216,000.00 208,929.00 216,000.00 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 24,000.00 23,214.00 24,000.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,596,193.00 1,778,942.00 1,909,323.00 2,051,800.00 0
รวมงบบุคลากร 1,596,193.00 1,778,942.00 1,909,323.00 2,051,800.00 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 18,300.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

คาเชาบ้าน 42,000.00 70,800.00 78,588.00 88,800.00 0 % 88,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,800.00 4,800.00 4,800.00 5,000.00 200 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 46,800.00 75,600.00 101,688.00 143,800.00 133,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 42,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 45,000.00 33.33 % 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 16,320.00 35,104.00 13,162.00 45,000.00 11.11 % 50,000

คาลงทะเบียน 0.00 104,100.00 58,800.00 55,000.00 -9.09 % 50,000
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คาสงสินค้าทางไปรษณีย 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

0.00 36,400.00 72,000.00 229,000.00 -100 % 0

โครงการจัดฝึกอบรมการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน

48,450.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน(ขั้นตอน
ภาคสนาม)

0.00 0.00 13,500.00 0.00 0 % 0

โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี 0.00 6,000.00 9,400.00 0.00 0 % 0

โครงการประชาสัมพันธแนะนําภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง

0.00 0.00 0.00 13,000.00 -100 % 0

โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว
กับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย

0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้อง
ถิ่น

0.00 13,050.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้
ประกอบการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

0.00 0.00 23,166.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,750.00 1,690.00 11,470.00 25,000.00 -60 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 109,720.00 196,344.00 201,498.00 431,000.00 470,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 31,006.00 28,482.00 19,333.00 60,000.00 -16.67 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร 25,050.00 36,954.00 39,615.00 50,000.00 -20 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 56,056.00 65,436.00 58,948.00 112,000.00 92,000
รวมงบดําเนินงาน 212,576.00 337,380.00 362,134.00 686,800.00 695,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 1 ตัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,800

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม ( 40 ชอง) 0.00 9,400.00 0.00 0.00 0 % 0
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คาจัดซื้อชั้นวางแฟ้มเหล็ก 4 ชั้น จํานวน 6 ตู้ 

- ชั้นวางแฟ้มเหล็ก 4 ชั้น แบบมีชองเก็บ
แฟ้ม ชั้นละ 10 ชอง (40 ชอง) มีล้อเลื่อน     
           - จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก
ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ     
                                              - เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-
2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 11 
ลําดับที่ 6

0.00 0.00 28,200.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 0.00 0.00 47,400.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต 0.00 5,300.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อคอมพิวเตอรโน้ตบุ้กสําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิด
เลเซอร หรือ ชนิด LED สี

0.00 17,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer)ขนาดกระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,300

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

0.00 0.00 0.00 2,600.00 -100 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0.00 0.00 4,900.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อจอภาพแบบ LED ขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว

0.00 0.00 2,800.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 49,500.00 85,100.00 2,600.00 30,100
รวมงบลงทุน 0.00 49,500.00 85,100.00 2,600.00 30,100

รวมงานบริหารงานคลัง 1,808,769.00 2,165,822.00 2,356,557.00 2,741,200.00 725,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,944,944.78 9,099,904.64 10,688,672.12 11,905,720.00 11,627,520

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 900.00 21,011.11 % 190,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 146,920.00 210,758.00 249,480.00 255,300.00 2.62 % 262,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 20,000.00 27,949.00 29,940.00 30,000.00 -32 % 20,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 166,920.00 238,707.00 279,420.00 286,200.00 496,400
รวมงบบุคลากร 166,920.00 238,707.00 279,420.00 286,200.00 496,400

งบดําเนินงาน
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 474.00 900.00 5,000.00 300 % 20,000

คาลงทะเบียน 0.00 7,000.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการ การศึกษาเพื่อตอต้านการใช้ยาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน

0.00 7,800.00 4,750.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการความปลอดภัยทางถนน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการความปลอดภัยทางถนน 34,715.00 0.00 2,214.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

10,050.00 9,050.00 19,450.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

0.00 14,050.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,500

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภาย
ในตําบลสบปราบ

0.00 0.00 19,500.00 80,000.00 -37.5 % 50,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท

0.00 9,050.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

รวมค่าใช้สอย 45,465.00 47,424.00 46,814.00 145,000.00 230,500
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -16.67 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 25,000
รวมงบดําเนินงาน 45,465.00 47,424.00 46,814.00 175,000.00 255,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บี
ทียู ชนิดตั้งพื้น จํานวน 1 ตัว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 32,400

คาจัดซื้อชั้นวางแฟ้มเหล็ก 2 ชั้น 0.00 0.00 3,200.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานชนิดเหล็กพร้อมกระจก 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อ กล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

คาจัดซื้อชุดหัวฉีดดับเพลิง จํานวน 1 ชุด 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง 0.00 11,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร 
หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 26,000.00 20,800.00 10,500.00 1,800.00 47,400
รวมงบลงทุน 26,000.00 20,800.00 10,500.00 1,800.00 47,400

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 238,385.00 306,931.00 336,734.00 463,000.00 799,300
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 33,600.00 33,600.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 33,600.00 33,600.00 40,000.00 40,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 48,750.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงคป้องกันไฟป่าและปัญหา
หมอกควัน

13,550.00 9,050.00 4,650.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 62,300.00 9,050.00 4,650.00 20,000.00 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 35,700.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 13,500.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 49,200.00 20,000.00 20,000
รวมงบดําเนินงาน 62,300.00 42,650.00 87,450.00 80,000.00 80,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อชุดไฟลูกศรกระพริบฉุกเฉิน LED 
จํานวน 1 ชุด

0.00 0.00 0.00 9,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

คาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว 
ยาว 30 ม. จํานวน 1 เส้น

0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 21,500.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 21,500.00 0
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รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 62,300.00 42,650.00 87,450.00 101,500.00 80,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 300,685.00 349,581.00 424,184.00 564,500.00 879,300

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 258,090.00 256,320.00 267,420.00 292,000.00 6.16 % 310,000

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 420,960.00 422,100.00 462,360.00 557,500.00 0.74 % 561,600

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 17,880.00 11,433.00 15,000.00 72,000.00 -58.33 % 30,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 696,930.00 689,853.00 744,780.00 921,500.00 943,600
รวมงบบุคลากร 696,930.00 689,853.00 744,780.00 921,500.00 943,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 700.00 1,700.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 700.00 1,700.00 0.00 15,000.00 15,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 60,300.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 53,400.00 80,000.00 87.5 % 150,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 2,942.00 4,068.00 12,790.00 56.37 % 20,000

คาลงทะเบียน 0.00 49,100.00 5,700.00 24,900.00 20.48 % 30,000

โครงการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 511,360

โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา 343,200.00 303,000.00 355,400.00 436,610.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 343,200.00 415,342.00 418,568.00 554,300.00 711,360
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 381,142.48 345,764.66 363,820.80 415,000.00 10.84 % 460,000

รวมค่าวัสดุ 381,142.48 345,764.66 363,820.80 415,000.00 460,000
รวมงบดําเนินงาน 725,042.48 762,806.66 782,388.80 984,300.00 1,186,360

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 1 ตัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,800

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (ตู้บานเลื่อนกระจก 3 
ฟุต)

0.00 3,300.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,800
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คาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจกปูหน้า
โต๊ะ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตัว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,300

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร 
ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunctionชนิด
เลเซอร หรือชนิดLED สี 1 เครื่อง 

0.00 17,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0.00 2,700.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 39,000.00 0.00 0.00 29,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษา และปรับปรุงอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

0.00 0.00 0.00 96,155.06 -79.2 % 20,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 96,155.06 20,000
รวมงบลงทุน 0.00 39,000.00 0.00 96,155.06 49,900
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 710,000.00 598,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 650,000

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านทุงสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน

0.00 0.00 606,000.00 620,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 710,000.00 598,000.00 606,000.00 620,000.00 650,000
รวมงบเงินอุดหนุน 710,000.00 598,000.00 606,000.00 620,000.00 650,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,131,972.48 2,089,659.66 2,133,168.80 2,621,955.06 2,829,860
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 9,190.00 16,975.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและฝึกซ้อมภัยของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0
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โครงการวันเด็กแหงชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 9,190.00 16,975.00 0.00 40,000.00 40,000
รวมงบดําเนินงาน 9,190.00 16,975.00 0.00 40,000.00 40,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 45,000.00 55,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิสัย
ทัศนของโรงเรียนชุมชนบ้านทุง

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการแหลงเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านทุง 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 45,000.00 55,000.00 50,000.00 70,000.00 80,000
รวมงบเงินอุดหนุน 45,000.00 55,000.00 50,000.00 70,000.00 80,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 54,190.00 71,975.00 50,000.00 110,000.00 120,000
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งานระดับมัธยมศึกษา
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมแผนงานการศึกษา 2,206,162.48 2,161,634.66 2,183,168.80 2,731,955.06 2,949,860

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการตําบลควบคุมโรคเข้มแข็ง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา2019

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการตําบลควบคุมโรคเข้มแข็ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 48,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ประจําปี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะโดยชุมชน 0.00 5,250.00 49,300.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการสร้างเสริมศักยภาพอสม. 28,050.00 16,050.00 14,850.00 30,000.00 -100 % 0
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โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารยพลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0.00 0.00 0.00 13,080.00 14.68 % 15,000

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0.00 0.00 6,725.00 0.00 0 % 0

สงเสริมการคัดแยกขยะโดยชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 76,250.00 21,300.00 70,875.00 76,080.00 90,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 15,920.00 11,500.00 17,600.00 40,000.00 -25 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 15,920.00 11,500.00 17,600.00 40,000.00 30,000
รวมงบดําเนินงาน 92,170.00 32,800.00 88,475.00 116,080.00 240,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 92,170.00 32,800.00 88,475.00 116,080.00 240,000
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 160,000.00 0 % 160,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 160,000.00 160,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 160,000.00 160,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 160,000.00 160,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 92,170.00 32,800.00 88,475.00 396,080.00 400,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอําเภอสบปราบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอําเภอสบปราบ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอสบปราบ 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 507,024.00 530,640.00 566,340.00 685,800.00 25.4 % 860,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 237,720.00 323,798.00 387,480.00 398,800.00 4.06 % 415,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 21,700.00 34,474.00 51,360.00 54,000.00 -35.19 % 35,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 808,444.00 930,912.00 1,047,180.00 1,180,600.00 1,376,000
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รวมงบบุคลากร 808,444.00 930,912.00 1,047,180.00 1,180,600.00 1,376,000
งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 27,500.00 100,000.00 -60 % 40,000

คาเชาบ้าน 36,000.00 36,000.00 38,000.00 60,000.00 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,970.00 4,500.00 4,800.00 6,000.00 0 % 6,000

รวมค่าตอบแทน 39,970.00 40,500.00 70,300.00 166,000.00 106,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 124,700.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1. คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 49,000.00 80,000.00 -62.5 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาเดินทางไปราชการ 4,540.00 3,025.00 6,131.00 50,000.00 -30 % 35,000

คาลงทะเบียน 0.00 18,800.00 6,700.00 40,000.00 -12.5 % 35,000

โครงการตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณ
ประโยชน

0.00 5,620.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการสํารวจแนวเขตที่สาธารณประโยชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 13,200.00 32,300.00 1,550.00 100,000.00 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 142,440.00 109,745.00 63,381.00 280,000.00 160,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 7,299.00 11,423.00 7,636.00 25,000.00 0 % 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 33,375.00 13,300.00 31,740.00 40,000.00 -12.5 % 35,000

วัสดุกอสร้าง 66,500.00 99,953.00 0.00 0.00 100 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 8,050.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 21,560.00 51,007.00 51,081.00 50,000.00 -20 % 40,000

วัสดุสํารวจ 0.00 2,950.00 660.00 2,000.00 0 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 136,784.00 178,633.00 91,117.00 119,000.00 134,000
รวมงบดําเนินงาน 319,194.00 328,878.00 224,798.00 565,000.00 400,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 15,000 บี
ทียู จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 25,900.00 -100 % 0

คาจัดซื้อชั้นวางแฟ้มเหล็ก 4 ชั้น 0.00 0.00 4,700.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอรแบบ 2 ลิ้นชัก 
จํานวน 1 ตัว

0.00 0.00 0.00 3,500.00 -100 % 0
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ครุภัณฑกอสร้าง

คาจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จํานวน 1 
เครื่อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

คาจัดซื้อเครื่องสแกนหาเหล็ก จํานวน 1 
เครื่อง

0.00 0.00 0.00 45,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเทปวัดระยะทางแบบเหล็กเคลือบ
ไนลอน  ขนาดยาว 50เมตร จํานวน 1 เส้น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อคีมย้ําหางปลาไฮโดรลิค จํานวน 1 
ชุด

17,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ 5 วัตต จํานวน 2 เครื่อง

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อ กล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

คาจัดซื้อเลื่อยยนต จํานวน 1 เครื่อง 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0.00 20,900.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร 
หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร/ชนิด LED 
จํานวน 1 เครื่อง

17,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 0.00 0.00 6,990.00 0.00 0 % 0

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

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,600

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 3 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,500

คาจัดซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 58,500.00 29,900.00 17,190.00 104,400.00 112,900
รวมงบลงทุน 58,500.00 29,900.00 17,190.00 104,400.00 112,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,186,138.00 1,289,690.00 1,289,168.00 1,850,000.00 1,888,900
งานไฟฟ้าถนน
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการรื้อถอนอาคารโรงจอดรถ สํานักงาน
อบต.

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(10) โครงการกอสร้างรางรินคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ข้างบ้านนายหริ่ง เตจ๊ะ) หมูที่ 12 
บ้านทุงเจริญ 

156,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(4) โครงการกอสร้างรางรินคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายแมอิม) หมูที่ 6 บ้านวัฒนา 

244,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(6) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ยกระดับสายเดนป่าตาล) หมูที่ 10 
บ้านใหมวัฒนา

448,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(8) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ซอยบ้านนางสมพิศ  อินจันทร) หมูที่ 
12บ้านทุงรวงทอง 

35,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

11) โครงการกอสร้างรางรินคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 15 บ้านฮองปุ๊สามัคคี 

299,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู(สายสวนนาย
สง สุดใจ ถึงบ้านนายอินแก้ว นันทะวิชัย) 
บ้านวังพร้าว หมูที่ 3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 306,000
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กอสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายวังต้น
ตุ้ม) บ้านทุงรวงทอง หมูที่ 12

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 495,000

โครงการกอสร้างทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบอพัก หมูที่ 4 (จากสามแยก
บ้านนางตุ้ม เตชะคํา – บ้านนายเสาร  ตุน
วัน) 

0.00 0.00 0.00 396,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชนิด 2 ชองทาง หมูที่ 5 บ้านทุง 

465,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง หมูที่ 2 0.00 0.00 0.00 356,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายบ้านเป้า) หมูที่ 6 บ้านวัฒนา   

0.00 470,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายโป่งแดง) หมูที่ 15 บ้านฮองปุ๊สามัคคี

0.00 286,761.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 12 เหมืองอุมลอง สายบ้านนายหริ่ง เต
จ๊ะ ถึงทุง นางอัมพร คําภิโล

0.00 0.00 0.00 166,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมคลองสงน้ําดาด
คอนกรีต หมูที่ 6( สายข้างโรงเรียนบ้าน
วัฒนา)  

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบอพัก (สายบ้านนายสมเกียรติ 
วังใน ถึงบ้านนายสูนย บุญมา)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 312,000
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โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบอพัก สายบ้านนายทอง สายใจ 
ไปถึงบ้านนางไร ดานอินถา หมูที่ 9

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 495,000

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบอพัก สายบ้านนายธเนศ ธรรม
เจริญรัตน ถึงบ้านนายเร็ว ดานอินถา หมูที่ 
11

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 425,000

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบอพัก หมูที่ 10 (ตอจากรางริน
สายทุงเหลา) 

0.00 0.00 0.00 170,000.00 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบอพัก หมูที่ 15 (สายบ้านนาย
ประสาท  ชุมธิ)

0.00 0.00 0.00 393,000.00 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบอพัก หมูที่ 9 (สายบ้านนาย
สุทัศน  เรือนปานันท) 

0.00 0.00 0.00 390,000.00 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบอพักสายบ้านนายเจษฎา วงศ
กา ถึงบ้านนายรังสรรค คําแก้ว หมูที่ 12

0.00 0.00 455,000.00 0.00 0 % 0

วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมหล็กพร้อมบอ
พัก(สายบ้านนายสะอาด รังใจ ถึงสี่แยกบ้าน
นายรัฐศาสตร แกนจันทร) บ้านทุง หมูที่ 5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 528,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน (ตอเติม
ห้องน้ํา)

0.00 122,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาจ้างออกแบบโครงการกอสร้างของอบต
.สบปราบ

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,648,500.00 878,761.00 455,000.00 2,121,000.00 2,581,000
รวมงบลงทุน 1,648,500.00 878,761.00 455,000.00 2,121,000.00 2,581,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 319,914.27 0.00 0.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค สาขาเถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 362,220

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอ
เถิน

0.00 0.00 0.00 28,844.94 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอ
เถิน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

0.00 0.00 234,898.37 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 319,914.27 0.00 234,898.37 28,844.94 362,220
รวมงบเงินอุดหนุน 319,914.27 0.00 234,898.37 28,844.94 362,220
รวมงานไฟฟ้าถนน 1,968,414.27 878,761.00 689,898.37 2,149,844.94 2,943,220

วันที่พิมพ : 22/3/2564  13:59 หน้า : 36/49
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง 422,129.00 421,819.00 432,000.00 432,000.00 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 46,903.00 46,868.00 48,000.00 48,000.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 469,032.00 468,687.00 480,000.00 480,000.00 0
รวมงบบุคลากร 469,032.00 468,687.00 480,000.00 480,000.00 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 469,032.00 468,687.00 480,000.00 480,000.00 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,623,584.27 2,637,138.00 2,459,066.37 4,479,844.94 4,832,120

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 279,780.00 231,655.81 314,580.00 343,000.00 7.87 % 370,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 279,780.00 231,655.81 314,580.00 343,000.00 370,000
รวมงบบุคลากร 279,780.00 231,655.81 314,580.00 343,000.00 370,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 36,000.00 27,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 36,000.00 27,000.00 0.00 0.00 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 720.00 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 2,474.00 2,694.00 600.00 1,566.67 % 10,000

คาลงทะเบียน 0.00 3,900.00 3,900.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,600.00 6,374.00 6,594.00 1,320.00 30,000
รวมงบดําเนินงาน 37,600.00 33,374.00 6,594.00 1,320.00 30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 317,380.00 265,029.81 321,174.00 344,320.00 400,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาสภา
เด็กและเยาวชน

0.00 0.00 8,400.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคนพิการ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสูสังคมผู้สูง
อายุ

0.00 0.00 9,050.00 0.00 0 % 0
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนากลุมอาชีพ 37,960.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ 0.00 25,505.00 17,650.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

โครงการพัฒนาศูนยเยาวชนตําบลสบปราบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว 12,702.00 10,700.00 11,300.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน 0.00 8,310.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการศูนยเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

15,970.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร
สาธารณประโยชนในตําบลสบปราบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 66,632.00 44,515.00 46,400.00 205,000.00 95,000
รวมงบดําเนินงาน 66,632.00 44,515.00 46,400.00 205,000.00 95,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดี
นครลําปาง

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดี
นครลําปาง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสบปราบ 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 20,000.00 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 20,000.00 20,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 81,632.00 59,515.00 61,400.00 225,000.00 115,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 399,012.00 324,544.81 382,574.00 569,320.00 515,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาและจัดสง
บุคลากรและประชาชนเข้ารวมการแขงขัน
กีฬา

0.00 0.00 98,632.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการจัดสงบุคลากรและประชาชนเข้า
รวมการแขงขันกีฬา     

0.00 23,830.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาหรือ
เข้ารวมการแขงขันกีฬาระดับ
ตําบล/อําเภอ/จังหวัด/ภาค/นักเรียน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 23,830.00 98,632.00 5,000.00 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 23,830.00 98,632.00 5,000.00 20,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 23,830.00 98,632.00 5,000.00 20,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 27,585.00 0.00 15,000.00 -66.67 % 5,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีบอโข้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการจัดงานประเพณีบอโข้ง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

โครงการเพื่อแสดงความอาลัยแดพระบามสม
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

75,140.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 75,140.00 27,585.00 0.00 25,000.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 75,140.00 27,585.00 0.00 25,000.00 50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการทักษะชีวิต เน้นจิตอาสาสูชุมชน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการทักษะชีวิตเน้นจิตอาสาสูชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการปกป้อง เทิดทูน สถาบันพระมหา
กษัตริยและสถาบันหลักของชาติ

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0
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เงินอุดหนุนเอกชน 43,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานมหกรรมก๋องปูจา จังหวัด
ลําปาง

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการมหกรรมก๋องปู่จา จังหวัดลําปาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอสบปราบ 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 43,000.00 45,000.00 10,000.00 40,000.00 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 43,000.00 45,000.00 10,000.00 40,000.00 30,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 118,140.00 72,585.00 10,000.00 65,000.00 80,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 118,140.00 96,415.00 108,632.00 70,000.00 100,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประมวล จะ
มัง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 126,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายท้าย
ทุง) บ้านสบปราบ หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 276,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดง
มะเฟือง (ตอจากสายเดิม)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่ 10 ( สายข้างบ้านนายวันชัย มูลน้อย) 

0.00 0.00 0.00 54,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 12 (สายข้างบ้านนายพลชนะ รังใจ) 

0.00 0.00 0.00 273,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 12 (สายบ้านนายเฉลิม เขียวราช) 

0.00 0.00 0.00 34,000.00 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 6 (สายบ้านนางจันทร  พรมสืบ) 

0.00 0.00 0.00 54,000.00 -100 % 0

โครงการเสริมผิวแอสฟัลตคอนกรีต (สายข้าง
ดานตรวจยาเสพติด สภ.สบปราบ) หมูที่ 15

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 212,000

โครงการเสริมผิวแอสฟัลตคอนกรีต หมูที่ 11 
(สายข้างบ้านนายจันทรติ๊บ  ไชยอ้าย ) 

0.00 0.00 0.00 419,000.00 -100 % 0

โครงการเสริมผิวแอสฟัลตคอนกรีต หมูที่ 5 
(สายบ้านนายอ้าย เปี้ยมิ ถึงสะพานเชื่อม
ระหวาง หมูที่ 5 กับหมูที่ 11 )

0.00 0.00 0.00 440,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 1,274,000.00 814,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 1,274,000.00 814,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 1,274,000.00 814,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 1,274,000.00 814,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดใน
พืช 

0.00 8,340.00 9,558.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง 0.00 0.00 4,200.00 0.00 0 % 0

โครงการศูนยเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

0.00 23,540.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 31,880.00 13,758.00 20,000.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 31,880.00 13,758.00 20,000.00 10,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพอ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสงเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านทุง 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 20,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 61,880.00 43,758.00 50,000.00 30,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ"รักน้ํา รักป่า รักสิ่งแวดล้อม" เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

2,040.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรักน้ํา รักป่า รักแผนดิน 0.00 1,975.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ประชาอาสาปลูกป่า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 2,040.00 1,975.00 0.00 10,000.00 15,000
รวมงบดําเนินงาน 2,040.00 1,975.00 0.00 10,000.00 15,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 2,040.00 1,975.00 0.00 10,000.00 15,000
รวมแผนงานการเกษตร 2,040.00 63,855.00 43,758.00 60,000.00 45,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 125,575.00 134,858.00 143,196.00 155,000.00 5.81 % 164,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 5,952.00 7,000.00 42.86 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,780,000.00 7,960,400.00 8,496,100.00 8,948,200.00 10.08 % 9,850,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,052,800.00 1,990,400.00 2,116,000.00 2,044,800.00 7.59 % 2,200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 42,000.00 42,000.00 37,000.00 48,000.00 25 % 60,000

สํารองจาย 57,430.00 16,128.00 16,800.00 10,000.00 900 % 100,000

รายจายตามข้อผูกพัน 80,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น (สปสช.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสบ
ปราบ

0.00 0.00 110,000.00 0.00 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของอบ
ต.สบปราบ

0.00 0.00 75,000.00 80,000.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

146,500.00 156,000.00 160,000.00 175,500.00 8.95 % 191,200

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 522,000

รวมงบกลาง 10,284,305.00 10,374,786.00 11,160,048.00 11,468,500.00 13,177,200
รวมงบกลาง 10,284,305.00 10,374,786.00 11,160,048.00 11,468,500.00 13,177,200
รวมงบกลาง 10,284,305.00 10,374,786.00 11,160,048.00 11,468,500.00 13,177,200

รวมแผนงานงบกลาง 10,284,305.00 10,374,786.00 11,160,048.00 11,468,500.00 13,177,200
รวมทุกแผนงาน 27,001,043.53 25,170,659.11 27,568,578.29 33,549,920.00 35,370,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลสบปราบ

อําเภอ สบปราบ   จังหวัดลําปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,370,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,901,620 บาท

งบบุคลากร รวม 8,566,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายก
องคการบริหารสวนตําบลโดยคํานวณจากรายไดจริงตามงบ
ประมาณทั่วไปขอปีงบประมาณที่แลวมาทั้งนี้ไมรวมเงินกู เงิน
สะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เปนเงิน  16,825,680.15 บาท แยกรายละเอียด ดังนี้
 -  เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือน
ละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน   ตั้งไว   244,800 บาท
- เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือน
ละ  11,220 บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน  12  เดือน ตั้ง
ไว  269,280  บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทน นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2พ
.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  โดย
คํานวณจากรายไดจริงตามงบประมาณทั่วไปของปีงบประมาณที่
แลวมาทั้งนี้ไมรวมเงินกู เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุก
ประเภท  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เปนเงิน16,825,680.15 บาท แยกรายละเอียด ดังนี้
- คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ   1,750บาท  จํานวน 12 เดือน เปนเงิน  21,000
 บาท
- คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 880 บาท  จํานวน 2 คน จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 21,120 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทน นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล โดยคํานวณ
จากรายไดจริงตามงบประมาณทั่วไปของปีงบประมาณที่แลว
มา  ทั้งนี้ไมรวมเงินกูเงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภทในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนเงิน  16,825,680.15 บาท แยกราย
ละเอียด ดังนี้
-  คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบลในอัตราเดือน
ละ   1,750  บาท  จํานวน   12 เดือน เปนเงิน  21,000 บาท
-  คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบลในอัตรา
เดือนละ 880  บาท/คน จํานวน   2 คน จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 21,120 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล        และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่ม
เติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล โดยคํานวณจากรายไดจริงตามงบประมาณทั่วไปของปีงบ
ประมาณที่แลวมาทั้งนี้ไมรวมเงินกูเงินสะสมหรือเงินอุดหนุนทุก
ประเภทในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   เปนเงิน 16,825,680.15
 บาท  จึงตั้งจายคาตอบแทนรายเดือนแกเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ  7,200
 บาท จํานวน 12 เดือน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทน นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
  พ.ศ. 2557
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,886,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล โดยคํานวณจากรายไดจริงตามงบประมาณทั่วไปของปีงบ
ประมาณที่แลวมาทั้งนี้ไมรวมเงินกู เงินสะสมหรือเงินอุดหนุนทุก
ประเภท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   เปนเงิน 16,825,680.15
 บาท แยกรายละเอียดดังนี้
-  คาตอบแทนของประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 11,220   บาท  จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน   134,640  บาท
-   คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ  9,180   บาท  จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน   110,160  บาท
-  คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 18
 คน ในอัตราเดือนละ7,200   บาท จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน  1,555,200 บาท
-  คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 คน ในอัตราเดือนละ 7,200   บาท จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน    86,400 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2557   
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,995,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,805,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือน พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให
แกพนักงานสวนตําบล      จํานวน13 อัตราไดแกตําแหนงปลัด
องคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสํานักปลัด          นักวิเคราะห
นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป เจา
พนักงานธุรการ    และพนักงานสวนตําบลสังกัด       กอง
คลัง ไดแก   ผูอํานวยการกองคลัง        นักวิชาการเงินและ
บัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได นักวิชาการพัสดุ  เจาพนักงาน
พัสดุ เจาพนักงานจัดเก็บรายได เจาพนักงานการเงินและ
บัญชี เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 102,000 บาท

(1) เงินคาตอบแทนรายเดือน (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับ
กลาง) จํานวน1 อัตรา  ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 84,000 บาท
(2) เงินเพิ่มคาครองชีพใหแกพนักงานสวนตําบล   ตั้งไว  18,000
 บาท
- เปนไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทอง
ถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.3/ว28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

(1) เงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด  ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท
 (2) เงินประจําตําแหนงปลัดอบต.ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท 
จํานวน 12 เดือน       เปนเงิน 84,000 บาท
 (3) เงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท  จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 42,000 บาท
เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจาง
ประจํา ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 5) 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,676,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไปจํานวน 13 อัตรา ไดแก พนักงานขับรถยนต  คนงาน
ตกแตงสวน คนงานประจํารถขยะ จํานวน 4 อัตรา คนงานทั่ว
ไป(สํานักปลัด)จํานวน 2 อัตรา  คนงานทั่วไป (กอง
คลัง) จํานวน 2 อัตรา พนักงานสูบน้ํา (พนักงานจางทั่ว
ไป) จํานวน 3 อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 174,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 13  อัตราไดแก พนักงาน
ขับรถยนต  คนงานตกแตงสวน คนงานประจํารถขยะ จํานวน 4
 อัตรา คนงานทั่วไป (สํานักปลัด) จํานวน 2 อัตรา คนงานทั่ว
ไป (กองคลัง) จํานวน 2 อัตรา พนักงานสูบน้ํา (พนักงานจางทั่ว
ไป) จํานวน 3 อัตรา
-เปนไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที2่)

วันที่พิมพ : 22/3/2564  13:59:31 หนา : 8/91



งบดําเนินงาน รวม 2,194,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 377,700 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 290,000 บาท

(1) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  ตั้งไว  40,000 บาท 
 -เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  หลักเกณฑการเบิกจาย   
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

(2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปี                
ตั้งไว  100,000  บาท 
- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นและ
พนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557

(3) เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง  ตั้งไว 150,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง
ขององคการบริหารสวนตําบลสบปราบ
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675
  ลงวันที่  6 กรกฎาคม 2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0818.2
/ว 4289 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 9,700 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานัก
งาน หรือโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานัก
งาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัด
หรือกะและไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมาย
ความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบลดวย 
- เปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 78,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  ผูมีสิทธิเบิกคา
เชาบานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน     ของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2551       และที่แกไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 597,900 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 162,000 บาท

- เพื่อจายคาจางเหมาบริการในกิจการตางๆของสํานักปลัด
เชน  คาถายเอกสาร     คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ เชน        
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี  
ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบล รายงานการประชุม ระเบียบ
กฎหมายและหนังสือตางๆ  คาโฆษณาและเผยแพร   เชน ราย
จายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ  คาเชา
ทรัพยสิน  คาจัดทําปรับปรุงเว็บไซตหนวยงาน คาจางเหมาแรง
งานของบุคคลภายนอกในกิจการตางๆ  คาจางแรงงาน 
จัดทําสวน คาซักฟอก คาจางเหมาจัดทําระบบสารสนเทศ  และ
กิจการงานอื่นๆที่เกี่ยวของ  
- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  และคาประกัน
ภัยรถราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคสมัครใจ (ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทําประกัน
ภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562) คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา    คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ และกิจการงานอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- คาเชาอาคารและที่ดิน (คาเชาทรัพยสิน) เพื่อจายเปนคาเชา
ที่ดิน เพื่อใชเปนสถานีสูบน้ําดวยพลังไฟฟ้าบานทุง ตําบลสบ
ปราบ ในอัตราเดือนละ 1,000 บาท จํานวน 12 เดือน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ ว254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 16,900 บาท

(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน
หรือตรวจงาน  ตั้งไว 4,900 บาท 
-  เพื่อจายเปนคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารสําหรับกรณี
หนวยงานอื่นหรือ
บุคคลภายนอก  เขาดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาวของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

(2) คาเลี้ยงรับรอง  ตั้งไว 12,000 บาท 
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคการ
บริการสวนตําบลสบปราบ  การประชุมสภาฯ รวมถึงการประชุม
ราชการทางไกลผานดาวเทียม 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว0677 ลงวัน
ที่ 6 กุมภาพันธ 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผาน
ทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียน
ตางๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทาง 
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
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คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมฯลฯ จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม พาน
พุมเงินพุมทอง    กรวยดอกไม พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชา
ดอกไม หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใชในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาศตางๆ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.ว96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553

คาลงทะเบียน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนอบรมใหแกคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ  พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ในการอบรมหลักกฎหมายในการปฏิบัติงาน   กฎหมาย
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 สําหรับผู
บริหาร สมาชิกสภาขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ของ อบต.สบ
ปราบ เปนคาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณคา
จัดทําป้ายคาใชจายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึงพ.ศ.2565
) หนาที่  99 ลําดับที่ 2 
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โครงการรณรงคใหความรูเพื่อป้องกันการทุจริต จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคใหความรู
เพื่อป้องกันการทุจริตเปนคาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร คา
วัสดุอุปกรณ คาจัดทําป้ายโครงการและป้ายประชา
สัมพันธ รณรงคป้องกันการทุจริตมิชอบในภาครัฐ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
 วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) หนาที่  89  ลําดับที่ 4

โครงการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลสบปราบ หรือ
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลสบปราบ

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง กรณีแทนตําแหนงที่
วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้ง
ใหม และกรณีอื่นๆ   
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675
  ลงวันที่  6 กรกฎาคม 2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0818.2
/ว 4289 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) หนาที่  100  ลําดับที่ 6
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โครงการอบรมการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ (อสป.) จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ  เพื่อสรางจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีงามใน
การอยูรวมกันอยางสมานฉันท  การอบรมใหความรูและพัฒนา
ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลสบปราบ เปนคาอาหารและเครื่อง
ดื่ม  คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทําป้ายและคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 ถึงพ.ศ. 2565
)หนาที่  82 ลําดับที่ 7

เสริมสรางความรูประชาธิปไตยการเลือกตั้ง และการออกเสียง
ประชามติกิจกรรมสรางจิตสํานึกพลเมือง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางความรู
ประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง  เปนคาอาหารและเครื่องดื่ม     คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทําป้ายและคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปนและเกี่ยวของ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 ถึงพ.ศ. 2565
) หนาที่ 80 ลําดับ 2
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑและ
ทรัพยสินตางๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ รถยนต รถ
จักรยานยนต รวมถึงครุภัณฑของสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟ้า
ทั้ง 3 แหง คาบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน และระบบประปา
ของสํานักงาน ระบบประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และครุภัณฑ
อื่นๆ  
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานชององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

ค่าวัสดุ รวม 644,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 79,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี    คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ตน อาทิเชน     กระดาษถายเอกสาร   กระดาษ
โรเนียว วารสาร หนังสือพิมพ หนังสือเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือคูมือตางๆ ที่ใชปฏิบัติ
งาน แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึกเครื่องถายเอกสาร ตรายาง น้ํายา
ลบคําผิด     ลวดเย็บกระดาษ ซอง ธงชาติ  สิ่งพิมพที่ไดจากการ
ซื้อหรือจางพิมพ ตะแกรงวางเอกสาร ที่ถูพื้น น้ําดื่ม และอื่น ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสิน ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี   คาประกันภัย คาติดตั้ง  อาทิเชน เชน ฟิวส สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ เครื่องรับโทรทัศน โคม
ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท และ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุสําหรับหอกระจายขาวและเสียงตามสายที่อยู
ในความรับผิดชอบของอบต.สบปราบ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 65,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุงานบานงานครัวประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บํารุงรักษา
ทรัพยสิน ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  อาทิ
เชน  แปรง ไมกวาด ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปู
โตะ ถวยชาม ชอนสอม เตาไฟฟ้า กระติกน้ํา
รอน ไมโครเวฟ   วัสดุ อุปกรณในการจัดเก็บขยะ เชน ถุงมือ    
รองเทาบูท   หนากากอนามัย  เสื้อกันฝน   ที่นอน และจัดซื้อวัสดุ
งานบานงานครัวตางๆที่จําเปนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการ   ซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสิน ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี   คาประกันภัย คาติดตั้ง  อาทิเชน  ไมตางๆ สี  แปรง
ทาสี  สีทินเนอร น้ํามันทาไม ปูนซีเมนต  ปูน
ขาว ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู คอน คีม ชะแลง  จอบ เสีย
ม สิ่ว ขวาน เลื่อย กบไสไม เหล็กเสน ทอน้ําบาดาล ทอน้ํา และ
อุปกรณประปา ทอตางๆ โถสวม   อางลางมือ  ราวพาดผา ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสิน ใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  อาทิเชน   หัว
เทียน  น้ํามันเบรก  หมอน้ํารถยนต  แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน  กรวยจราจร  กระจกโคงมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน และวัสดุยานพาหนะและขนสงที่ใชสําหรับศูนยสูบน้ํา
ดวยพลังงานไฟฟ้า ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้น
เปลือง รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี      คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วาดวยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 45,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง     ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษีคาประกัน
ภัย         คาติดตั้ง อาทิเชน  แผนป้าย กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกัน  สี  เมมโมรี่การด  และคาใชจายในการจัดทํา
วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของ 
อบต.สบปราบเพื่อประสัมพันธใหประชาชนทราบ ฯลฯ
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง        คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน  อุปกรณบันทึก
ขอมูล แผนหรือ  จานบันทึกขอมูล  หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึก  โปรแกรม เมนบอรด เม
มโมรี่ซิป แป้นพิมพ เมาส ฯลฯ  
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุอื่น จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสําหรับสถานีสูบน้ําดวยไฟฟ้าในความรับ
ผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลสบปราบ จํานวน  3
  แหง และวัสดุอื่นๆสําหรับองคการบริหารสวนตําบลสบปราบ
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 575,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในสํานักงานอบต.   คาไฟฟ้าสถานีสูบน้ํา
ดวยไฟฟ้า สถานีสูบน้ําบานทุง  คาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน  2  แหง และคาไฟฟ้าของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟ้า ที่ได
รับถายโอนภารกิจ รวมคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คา
บริการ คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการน้ําประปาภูมิภาคประจําสํานักงาน อบต
. และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอม
กัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     วาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพท รวมถึงคาใชจายเพื่อใหมาซึ่ง
บริการดังกลาว และคาใชจาย ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ เชน การเชาเครื่อง  คาเชาเลขหมายโทรศัพท  
คาบํารุงคูสายโทรศัพท ฯลฯ ในกิจการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     วาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปน คาไปรษณีย คาธนาณัติ       คาดวงตราไปรษณีย
ยากร  คาสงลงทะเบียนตอบรับ คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ในกิจการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     วาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาใชจาย
เกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ตของสํานักงานอบต.สบปราบ   
คาโทรภาพ(โทรสาร)  คาวิทยุติดตามตัว   คาวิทยุสื่อสาร ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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งบลงทุน รวม 95,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 95,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร จํานวน 1 ตัว จํานวน 4,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร  จํานวน 1 ตัว  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ชนิดเบาะหนัง
- ขนาดเกาอี้ กวาง 64 ซม. ลึก 74 ซม. สูง 118-127ซม.
-การปรับสูงต่ําดวยโชคไฮโดรลิค
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248    ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 134                      ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสารเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู จํานวน 11,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-  เปนไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2562
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซม  บํารุงรักษา   เปลี่ยนโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใหญของสํานักงาน เชน  เครื่องจักรกล  ยาน
พาหนะ และครุภัณฑของสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟ้า ทั้ง 3
  แหง  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer , Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนา
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
-สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563    
-   เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 134      ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล จํานวน 20,000 บาท

(1) โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีขององคกร  ตั้ง
ไว 20,000 บาท
-  เพื่อจายเปนคาสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ
สาธารณะ ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 141 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางปฏิบัติการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกขา
ราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึงพ.ศ.2565
) หนาที่ 99 ลําดับที่ 3
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง

จํานวน 25,000 บาท

(1)อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลสมัย   ตั้งไว  25,000   บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับองคการบริหารสวนตําบล
สมัย เพื่อดําเนินการตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอสบปราบ
จํานวน 25,000 บาท 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) หนาที่ 102 ลําดับที่ 12 

งานบริหารงานคลัง รวม 725,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 695,800 บาท

ค่าตอบแทน รวม 133,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานัก
งาน หรือโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะ
และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความ
รวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบลดวย 
- เปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 88,800 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ผูมีสิทธิเบิกคา
เชาบานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงานสวนตําบลที่
มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวน 
ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุดที่กค.0422.3/ว257  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
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ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายคาจางเหมาบริการในกิจการตางๆของกองคลัง เชน  คา
ถายเอกสาร     คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ เชน ขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปี        ขอบังคับองคการบริหารสวน
ตําบล รายงานการประชุม ระเบียบกฎหมายและหนังสือตางๆ  คา
โฆษณาและเผยแพร เชน รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ
หรือสิ่งพิมพตาง ๆ  คาเชาทรัพยสิน  คาจัดทําปรับปรุงเว็บไซต
หนวยงาน คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกในกิจการตางๆ
และกิจการงานอื่นๆที่เกี่ยวของ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ     
ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ   คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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คาลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนอบรมใหแกพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง 

โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 300,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน เปนคาดําเนินการในการสํารวจขอมูลที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง พรอมทั้งบันทึกขอมูลลงในโปรแกรมประยุกต
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน (LTAX 300) การประชาสัมพันธแนะนํา
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง การอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีป้าย ใหแกผูประกอบการ
และประชาชนทั่วไป  เปนคาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร คา
วัสดุอุปกรณ คาจัดทําป้ายและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ของ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ ว 67
 ลงวันที่  9 มกราคม 2555 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) หนาที่ 100 ลําดับที่ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑและ
ทรัพยสินตางๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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ค่าวัสดุ รวม 92,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี   
คาประกันภัย   คาติดตั้ง เปนตน อาทิเชน  กระดาษถาย
เอกสาร  กระดาษโรเนียว  หนังสือพิมพ หนังสือเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือคูมือตางๆ ที่ใชปฏิบัติ
งาน  แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึกเครื่องถายเอกสาร ตรายาง น้ํายา
ลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ ซอง ธงชาติ  สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ
หรือจางพิมพ ตะแกรงวางเอกสาร ที่ถูพื้น ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง อาทิเชน  แผนป้าย กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกัน  สี  เมมโมรี่การด  ฯลฯ
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง        คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน  อุปกรณบันทึก
ขอมูล แผนหรือ  จานบันทึกขอมูล   หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึก  โปรแกรม เมน
บอรด เมมโมรี่ซิป แป้นพิมพ เมาส ฯลฯ  
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 30,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน 1 ตัว จํานวน 1,800 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว ชนิด เบาะ
หนัง มีที่วางแขน มีลอเลื่อน ปรับสูง-ต่ําได 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248    ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 134                      ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
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- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core)จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่งหรือดีกวา  ดังนี้
1)ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level)เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit)ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ
2)ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level)เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิดDDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366x768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)ขนาดกระดาษ A3 
จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 6,300 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องพิมพแบบฉีกหมึก (Inkjet Printer ) 
สําหรับกระดาษขนาด A3จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 32 หนาตอนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 20 หนาตอนาที   (ppm)หรือ 10.4 ภาพตอนาที (ipm)
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A3,A4,Letter,Legal และ Custom
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 799,300 บาท

งบบุคลากร รวม 496,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 496,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 190,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพรอมทั้งปรับปรุง  
เงินเดือนประจําปีใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน  1 อัตรา
ตําแหนง เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนไป
ตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล   
ทองถิ่น  พ.ศ.2542
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

(1) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง
เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- เปนไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทอง
ถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 262,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง พนักงานดับ
เพลิงเปนไปตาม   
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล   สวนทองถิ่น พ.ศ
.2542

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 20,400 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา ตําแหนง พนักงานดับเพลิง
- เปนไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทอง
ถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)
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งบดําเนินงาน รวม 255,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการในกิจการตางๆ เชน คาถาย
เอกสาร คาจางเหมาแรงงานและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดร ณ ทาอากาศยาน   คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดิน
ทาง ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน

คาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนอบรมใหแกพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง 
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โครงการความปลอดภัยทางถนน จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการความปลอดภัย
ทางถนน            ในกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมการจัดตั้งจุดบริการประชาชน  ในชวงเทศกาลขึ้นปีใหม
และเทศกาลสงกรานต ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดทํา
ป้ายโครงการ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของ
-  กิจกรรมเสริมสรางนิสัย ขับขี่ปลอดภัย ใสใจวินัยจราจร ตั้ง
ไว 10,000 บาท        เพื่อจายเปนคาอาหารและเครื่องดื่ม  คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทําป้ายและคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
และเกี่ยวของในการจัดอบรมใหความรูนักเรียนและผูปกครองเด็ก
นักเรียน โรงเรียนชุมชนบานทุง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
. 2557 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5 / ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) หนาที่ 81 ลําดับที่  4
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติดในกิจกรรมดังนี้
-กิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังและแกไขปัญหายาเสพติด ตั้ง
ไว 20,000 บาทเปนคาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณคาจัด
ทําป้ายและคาใชจายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของ
- กิจกรรมการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนัก
เรียน  ตั้งไว 10,500 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรม
ใหแกเด็กนักเรียน ในเรื่องพิษภัยของยาเสพติด และแนวทางการ
ป้องกันการแพรระบาดของยาเสพติด  เปนคาตอบแทนวิทยากร
ใหแกครูตํารวจ (D.A.R.E.) เปนคาวัสดุอุปกรณ คาเอกสาร คา
อาหารและเครื่องดื่ม  คาจัดทําป้าย และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
และเกี่ยวของ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0816.5/ว 2726  ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) หนาที่  82 ลําดับที่ 6
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โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในตําบลสบปราบ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เปนคาจัดซื้อกระสอบทราย คาใชจายในการจัดอบรม
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   เปนคาวัสดุอุปกรณ   คา
เอกสาร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจัดทําป้าย คาตอบแทน
วิทยากรและคาใชจาย
อื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
)หนาที่ 81 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ เปนคาวัสดุอุปกรณ คาเอกสาร 
คาอาหารและเครื่องดื่มคาจัดทําป้าย   คาตอบแทนวิทยากร  คา
ประกาศนียบัตร และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 440  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึงพ.ศ.2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หนาที่ 4 ลําดับที่ 1
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โครงการอบรมซักซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการซอมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมการซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้ง
ไว 20,000 บาท เปนคาอาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร  คาวัสดุ
อุปกรณ  คาจัดทําป้ายและคาใชจายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของ 
- กิจกรรมการฝึกอบรมและซักซอมแผนป้องกันภัยศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ตั้งไว 15,000 บาท เปนคาอาหารและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  คาจัดทําป้ายและคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปนและเกี่ยวของ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) หนาที่ 81ลําดับที่ 2
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ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 25,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง ราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เพื่ออํานวยความสะดวกใน
ดานการจราจรและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ใหกับ
ประชาชน อาทิเชน กระจกโคงมน กระบองไฟจราจร สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่ มท 0808.2/ว 3892
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งบลงทุน รวม 47,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้น จํานวน 
1 ตัว

จํานวน 32,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน(รวมคา
ติดตั้ง)แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
-ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้งโดยแบบแยกสวนประกอบ
ดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตซ 1 ตัว  ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวน
ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟเบอร 5
- เปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสง
ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
-   มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
-   เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2 / ว 134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เปนไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  สํานักงบ
ประมาณ  ธันวาคม 2562

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer , Copier 
และ Scanner  ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดํา และสี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b , g, n)
ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom 
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563    
-   เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2 / ว 134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

(1)  คาตอบแทนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตั้ง
ไว 40,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ตามกฎหมายวาดวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 โดยใช
อัตราคาตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 ตามคําสั่งของอบต.สบปราบ   ใน
การปฏิบัติงานเพื่ออํานวยความสะดวก             ให
ประชาชน  ตลอดจนกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยตางๆ
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแกไขปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่า จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแกไขปัญหามลพิษ
หมอกควันไฟป่า เปน คาวัสดุ อุปกรณ  คาวิทยากร คาจัดทํา
ป้าย คาจัดทําเอกสารแผนพับรณรงค และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.41 / ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน  2558
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) หนาที่  81 ลําดับที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน รวม
ถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมาย ถุง
เทา รองเทา ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานดับไฟป่า ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,829,860 บาท

งบบุคลากร รวม 943,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 943,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 310,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให
แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ครู จํานวน 1 อัตรา เปนไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะ ครูชํานาญการ (คศ.2) ของพนักงาน
สวนตําบล  ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 561,600 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผู
ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา ตั้งไว  225,600  บาท เปนไปตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เพื่อจายเปนคาสวนเกินจากที่ไดรับจัดสรรจากกรมฯของ
พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง ผูดูแลเด็ก จํานวน 2
 อัตรา  ตั้งไว 120,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ผูดูแล
เด็ก  จํานวน 2อัตรา ตั้งไว 216,000 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ตั้งไว 6,000 บาท
- เพื่อจายเปน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่ว
ไป ตําแหนง ผูดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา  ตั้งไว 24,000 บาท
- เปนไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทอง
ถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)

งบดําเนินงาน รวม 1,186,360 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของครู จํานวน 1
 อัตรา 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 711,360 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการในกิจการของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก และกิจการงานอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนิน
การจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

คาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนอบรมของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง
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โครงการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 511,360 บาท

(1)  คาใชจายโครงการอาหารกลางวันใหแกนักเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสบปราบ ทั้ง 2
 ศูนย  อัตราคนละ 20 บาท  จํานวน 245 วัน  
(2) คาจัดการเรียนการสอน  เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสบ
ปราบ ทั้ง 2 ศูนย อัตราคนละ 1,700 บาท
(3) คาหนังสือเรียน เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียนของเด็กนัก
เรียน อายุ 3-5 ปี ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลสบปราบ ทั้ง 2 ศูนย อัตราคนละ 200 บาท 
(4) คาอุปกรณการเรียน เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียนของเด็ก
นักเรียน อายุ 3-5 ปี ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลสบปราบ ทั้ง 2 ศูนย  อัตราคนละ 200 บาท
(5) คาเครื่องแบบนักเรียน  เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน
ของเด็กนักเรียน อายุ 3-5 ปี ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลสบปราบ ทั้ง 2 ศูนย อัตราคนละ 300  
(6) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผู
เรียน ของเด็กนักเรียน อายุ 3-5 ปี ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลสบปราบ ทั้ง 2 ศูนย อัตราคนละ 430
 บาท 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) หนาที8่3 ลําดับที่ 3
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ค่าวัสดุ รวม 460,000 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 460,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาอาหารเสริม (นม) รวมถึงรายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง  ใหกับโรงเรียนชุมชนบานทุง ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานทุงพัฒนา และบานวัฒนา 
-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110  ลงวันที่  14 กรกฎาคม 2563

งบลงทุน รวม 49,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน 1 ตัว จํานวน 1,800 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน  สําหรับครู จํานวน 1
 ตัว ชนิด เบาะหนัง มีที่วางแขน      
มีลอเลื่อน ปรับสูง-ต่ําได 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท0808.2
 / ว 134  ลงวันที่   9 
มิถุนายน 2558
-จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
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คาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตัว จํานวน 7,800 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก สําหรับเก็บเอกสารของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัด จํานวน 2 ตู ราคาตูละ 3,900 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
-ขนาด (ก) 1185 x (ล) 410 x (ส) 879 มม.
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท
 0808.2 / ว 134  ลงวันที่  9 
มิถุนายน  2558
-จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ

คาจัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจกปูหนาโตะ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 
ตัว

จํานวน 5,300 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจกปูหนา
โตะ  สําหรับครู จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาดไมนอยกวา (ก)1067 x (ล) 660 x (ส) 759 มม. 
- มีลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2 / ว 134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร ชนิด LED สี จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 15,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี  เพื่อใชในงานจัดซื้อ จัดจางและงาน
พัสดุ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
-เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer , Copier 
และ Scanner  ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดํา และสี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b , g, n)
ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom 
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563    
-   เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่  27มิถุนายน 2559
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2 / ว 134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษา และปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในความรับผิดชอบใหมีสภาพที่ดีขึ้น 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565
) หนาที่ 48 ลําดับที่ 1  

งบเงินอุดหนุน รวม 650,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 650,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน จํานวน 650,000 บาท

(1) อุดหนุนโรงเรียนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
-  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันใหกับโรงเรียน
ชุมชนบานทุง จํานวน 650,000 บาท 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่2)พ.ศ.2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561ถึงพ.ศ. 2565
)หนาที่ 84 ลําดับที่ 4   
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ  โดยจายเปนคา จัดกิจกรรมใหแกเด็ก  คาของขวัญ  ของ
รางวัล ในการแสดง คาจัดสถานที่  คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
วัสดุ อุปกรณ  คาจัดทําป้าย และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยว
ของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565
) หนาที่ 83 ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนชุมชนบานทุง เพื่อดําเนิน
การตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  
จํานวน 30,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ
.04132.0802/121 ลงวันที่  26  มิถุนายน 2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561ถึงพ.ศ. 2565
) หนาที่ 79 ลําดับที่ 2  

 

โครงการแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนชุมชนบานทุง เพื่อ
ดําเนินโครงการศึกษาแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาวิสัยทัศนของ
โรงเรียนชุมชนบานทุง(สงเสริมเปิดโลกการเรียน
รู) จํานวน 50,000 บาท  ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ   ที่ศธ
.04132.0802/121 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2565
)หนาที่ 84ลําดับที5่
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 240,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

(1) คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ตั้งไว  120,000 บาท 
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน (คาป่วยการ) ใหกับอาสา
สมัครบริบาลทองถิ่นของอบต.สบปราบ  อัตราคนละ 5,000
 บาท จํานวน  2  อัตรา
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใช
จาย พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0819.2 / ว 0803
 ลงวันที่  6 กุมภาพันธ 
2563

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการตําบลควบคุมโรคเขมแข็ง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการตําบลควบคุมโรค
เขมแข็ง เปนคาวิทยากรคาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุและ
อุปกรณ คาจัดทําป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ และคาใช
จายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 ถึงพ.ศ. 2565
) หนาที่ 85 ลําดับที่ 3 
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โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ประจําปี จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ อ
สม. เปนคาวิทยากรคาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุและ
อุปกรณ คาจัดทําป้ายและคาใชจายอื่นๆ    
ที่จําเปนและเกี่ยวของ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565
)หนาที8่5ลําดับที่ 2 

โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  ตามพระ
ปณิธาน 
ศาสตราจารยพลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอด
โรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารยพลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ   อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี เปนคาใชจายในการดําเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ
ในการฉีดเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบา   คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธและคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การ จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2565
) หนาที่ 85ลําดับที่ 1
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สงเสริมการคัดแยกขยะโดยชุมชน จํานวน 25,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการคัด
แยกขยะโดยชุมชน เปนคาวิทยากรคาอาหารและเครื่องดื่ม  คา
วัสดุและอุปกรณ   คาจัดทําป้าย และคาใช จายอื่นๆ  ที่จําเปน
และเกี่ยวของ 
- เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ. 2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565
)หนาที่ 79 ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุวิทยาศาสตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย อาทิเชน น้ํายา
เคมีภัณฑกําจัดยุงลาย   วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา  ทรายอะ
เบท  น้ํายาดับเพลิง  เคมีภัณฑ ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) หนาที่ 85 ลําดับที่ 1
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 160,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน    ตั้งไว 160,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน เพื่อเปนคาใช
จายดําเนินโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  จํานวนหมูบานละ 20,000
 บาท  จํานวน 8 หมูบาน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน  2559
-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5กรกฎาคม 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
)หนาที่ 86 ลําดับที่ 6
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอําเภอสบปราบ จํานวน 30,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอสบปราบ  
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอําเภอ
สบปราบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 30,000
 บาท  ตามหนังสือสํานักงานกิ่งกาชาดอําเภอสบปราบ ที่ กอ.ลป
.09.07/2563    ลงวันที่  20  มกราคม 2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561ถึงพ.ศ.2565
) หนาที่ 88 ลําดับที่ 2

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,888,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,376,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,376,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 860,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให
แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน   3 อัตรา ไดแก ผูอํานวยการกอง
ชาง  นายชางโยธา และเจาพนักงานธุรการ เปนไปตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวน
ตําบล  เปนไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทอง
ถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแก        ผูอํานวยการกอง
ชาง เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 415,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป  รวมจํานวน 4 อัตรา ไดแก ผูชวยนายชางโยธา ผู
ชวย   นายชางเขียนแบบ  ผูชวยนายชางสํารวจ  และพนักงาน
จางทั่วไป 1 อัตรา    
ตําแหนงคนงานทั่วไป เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป  รวมจํานวน 4 อัตรา ไดแก ผูชวยนายชาง
โยธา ผูชวยนายชางเขียนแบบ  ผูชวยนายชางสํารวจ  และ
พนักงานจางทั่วไป 1 อัตรา ตําแหนงคนงานทั่วไป
- เปนไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทอง
ถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)
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งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 106,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

   (1) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  ตั้งไว  40,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิเบิกคา
เชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่นพ.ศ.2551 และที่แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายคา
เชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว257   
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาจางเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท

 (1) เพื่อจายคาจางเหมาบริการในกิจการตางๆของกองชาง  ตั้ง
ไว 30,000 บาท เชน  คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือเขาปก
หนังสือ ระเบียบกฎหมายและหนังสือตางๆ  คาธรรมเนียมตางๆ
เชน คาธรรมเนียมการขออนุญาตขุดลอก  คาโฆษณาและเผยแพร
เชน รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา โฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน โรงมหรสพหรือ        สิ่งพิมพ
ตางๆ คาเชาทรัพยสิน คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาจาง
เหมาแรงงานในกิจการงานอื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อจายเปนคาจาง
เหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด เชนคาจางเหมา
กําจัดขยะตามลําหวย ลําคลอง  เปนคารับรองแบบโครงการกอ
สรางขององคการบริหารสวนตําบลสบปราบ ฯลฯ    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน   คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ   
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
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คาลงทะเบียน จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนอบรมของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง

โครงการสํารวจแนวเขตที่สาธารณประโยชน จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจางสํานักงานที่ดินในการสํารวจแนวเขตพื้นที่
สาธารณประโยชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสบปราบ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565
) หนาที1่01 ลําดับที่ 9

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน
ตางๆ ของกองชาง   รถยนตและซอมแซมถนนที่ชํารุดเสียหาย
และสิ่งกอสรางอื่นที่ชํารุดเสียหาย ใหมีสภาพคงเดิม  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2 / ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
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ค่าวัสดุ รวม 134,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี    คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ตน อาทิเชน     กระดาษถายเอกสาร   กระดาษ
โรเนียว วารสาร หนังสือพิมพ หนังสือเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือคูมือตางๆ ที่ใชปฏิบัติ
งาน  แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึกเครื่องถายเอกสาร ตรายาง น้ํายา
ลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ ซอง ธงชาติ  สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ
หรือจางพิมพ ตะแกรงวางเอกสาร  และอื่น ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสิน ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  อาทิเชน เชน ฟิวส สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เครื่อง
รับโทรทัศน โคมไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสําหรับ
หอกระจายขาวและเสียงตามสาย  
ที่อยูในความรับผิดชอบของอบต.สบปราบ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  รวมถึงจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสิน ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี    คาประกันภัย คาติดตั้ง  อาทิเชน  ไมตางๆ สี แปรง
ทาสี  สีทินเนอร น้ํามันทาไม ปูนซีเมนต  ปูน
ขาว ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู คอน คีม ชะแลง  จอบ เสีย
ม สิ่ว ขวาน เลื่อย กบไสไม เหล็กเสน ทอน้ําบาดาล ทอน้ํา และ
อุปกรณประปา ทอตางๆ โถสวม   อางลางมือ  ราวพาดผา ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธงานของกอง
ชาง เชน การประชาสัมพันธขอมูล ตามพระราชบัญญัติการควบ
คุมอาคารฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุเชนคาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน  อุปกรณบันทึกขอมูล แผน
หรือ  จานบันทึกขอมูล   หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึก  โปรแกรม เมนบอรด เมมโมรี่
ซิป แป้นพิมพ เมาส ฯลฯ  
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุสํารวจ จํานวน 2,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ สําหรับงานกองชาง เชน  สี
สเปรย  บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ
-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งบลงทุน รวม 112,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 112,900 บาท
ครุภัณฑกอสราง

คาจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
-มีระบบทดชวยขับ และชวยใหสตารทเครื่องงาย เรงเครื่อง
งาย เบาแรง
-มีระบบน้ําหลอเย็นในกระบอกเพชร
-มีลอขับเคลื่อนพรอมตัวล็อคเบรค
-มีถังไวระบายความรอนกระบอกเพชร
-เครื่องยนตระบบ OHV กําลังเต็ม 5.5 แรงมา
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ

คาจัดซื้อเทปวัดระยะทางแบบเหล็กเคลือบไนลอน  ขนาดยาว 
50เมตร จํานวน 1 เสน

จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเทปวัดระยะทางแบบเหล็กเคลือบไน
ลอน ขนาดยาว 50 เมตร สําหรับการปฏิบัติงานของกอง
ชาง จํานวน   1 มวน 
-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2
/ว 134   ลงวันที่  9 
มิถุนายน 2558
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer , Copier 
และ  Scanner  ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดํา และสี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b , g, n)
ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom 
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563    
-   เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18หนา/นาที) จํานวน 
1เครื่อง

จํานวน 2,600 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที) ราคาเครื่องละ 2,600 บาท โดยมีคุณลักษณะ พื้น
ฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory)ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน - สามารถใชได
กับ A4,Letter,Legal และ Custom
-ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร พฤษภาคม 2563  
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 3
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที 
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563    
-   เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

วันที่พิมพ : 22/3/2564  13:59:31 หนา : 71/91



คาจัดซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 3,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย ราคา 3,800 บาทตอชุด
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563    
-   เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,943,220 บาท
งบลงทุน รวม 2,581,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,581,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู(สายสวนนายสง สุดใจ ถึงบานนายอิน
แกว นันทะวิชัย) บานวังพราว หมูที่ 3

จํานวน 306,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู (สายสวนนายสง สุด
ใจ ถึงบานนายอินแกว
 นันทะวิชัย) หมูที่ 3 บานวังพราว ขนาดกวาง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม    100.00
 เมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563หนาที่ 2  ลําดับที่ 15   
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กอสรางรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายวังตนตุม) บานทุงรวงทอง 
หมูที่ 12

จํานวน 495,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวังตน
ตุม) หมูที่ 12 บานทุงรวงทอง ขนาดกวาง 0.80 เมตร ลึก 0.60
 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 300.00 เมตร พรอมป้าย
โครงการ 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565)ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หนาที่ 9 ลําดับที่ 89  

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพัก (สายบาน
นายสมเกียรติ วังใน ถึงบานนายสูนย บุญมา)

จํานวน 312,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอ
พัก(สายบานนายสมเกียรติ วังใน ถึงบานนายสูนย บุญมา) หมูที่ 6
 บานวัฒนา ขนาดทอระบายน้ําคอนกรีตเสนผาศูนยกลาง 0.40
 เมตร    บอพัก 9 จุด ยาวรวม 130.00เมตร พรอมป้าย
โครงการ 1 ป้าย 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565) ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หนาที่  5  ลําดับที่  47 

วันที่พิมพ : 22/3/2564  13:59:31 หนา : 73/91



โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพัก สายบาน
นายทอง สายใจ ไปถึงบานนางไร ดานอินถา หมูที่ 9

จํานวน 495,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอ
พัก (สายบานนายทอง สายใจ ถึงบานนางไร ดานอินถา) หมูที่ 9
 บานทุงพัฒนา ขนาดทอระบายน้ําคอนกรีตเสนผาศูนย
กลาง 0.30 -0.40 เมตร บอพัก 13 จุด ยาวรวม 205.00
 เมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565) ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หนาที่   6  ลําดับที่  58 
  

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพัก สายบาน
นายธเนศ ธรรมเจริญรัตน ถึงบานนายเร็ว ดานอินถา หมูที่ 11

จํานวน 425,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอ
พัก (สายบานนายธเนศ ธรรมเจริญรัตน ถึงบานนายเร็ว ดานอิน
ถา) หมูที่ 11 บานทุงเจริญ  ขนาดทอระบายน้ําคอนกรีตเสนผา
ศูนยกลาง 0.30 -0.40 เมตร บอพัก 11 จุด ยาวรวม 177.00
 เมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565)ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หนาที่  8   ลําดับที่  80
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วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมหล็กพรอมบอพัก(สายบานนาย
สะอาด รังใจ ถึงสี่แยกบานนายรัฐศาสตร แกนจันทร) บานทุง หมูที่ 
5

จํานวน 528,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอ
พัก (สายบานนายสะอาด รังใจ ถึงสี่แยกบานนายรัฐศาสตร แกน
จันทร) หมูที่ 5 บานทุง ขนาดทอระบายน้ําคอนกรีตเสนผาศูนย
กลาง 0.40 เมตร บอพัก 14 จุด ยาวรวม 220.00 เมตร พรอม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565)ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563หนาที่ 4 ลําดับที่ 35    

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาจางออกแบบโครงการกอสรางของอบต.สบปราบ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางออกแบบงานกอสรางขององคการบริหารสวน
ตําบลสบปราบ ใหแกเอกชนหรือนิติบุคคล
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งบเงินอุดหนุน รวม 362,220 บาท
เงินอุดหนุน รวม 362,220 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค สาขาเถิน จํานวน 362,220 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับการประปาสวนภูมิภาค สาขา
เถิน เพื่อดําเนินโครงการวางทอเมน(ระบบจายน้ําการประปาสวน
ภูมิภาค) หมูที่ 4 บานแพะ ตามหนังสือการประปาสวนภูมิภาค
สาขาเถิน ที่ มท 55110-24/1357 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2565)ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หนาที่ 11 ลําดับที่ 101

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 400,000 บาท

งบบุคลากร รวม 370,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 370,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 370,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือน พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให
แกพนักงานสวนตําบล  ตําแหนง นักพัฒนา
ชุมชน จํานวน 1 อัตรา เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
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งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-   เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณทาอากาศยาน    คาผาน
ทางดวนพิเศษ   คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียน
ตางๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนอบรมของพนักงานสวนตําบล
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 115,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ จํานวน 35,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดตั้งศูนยฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ การจัดกิจกรรมโรงเรียน   ผูสูง
อายุเปนคาอาหารและเครื่องดื่ม   คาวิทยากร คา
วัสดุ อุปกรณ  คาจัดทําป้ายศูนยและป้ายโครงการ และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557และที่แกไขเพิ่มเติม
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565
) หนาที่ 89 ลําดับที่ 3
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โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุมอาชีพ เปนการฝึกอบรมอาชีพใหกับกลุมอาชีพ ตลอดจนกลุม
ตางๆ ตลอดจนประชาชน  และสนับสนุนกลุมอาชีพตามโครงการ
เพิ่มทักษะความรูความสามารถในการประกอบอาชีพและการสนับ
สนุนกลุมอาชีพใหมีความเขมแข็ง เปนคาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดทําป้าย และคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปนและเกี่ยวของ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-   เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
)หนาที่ 94 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาศูนยเยาวชนตําบลสบปราบ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศูนยเยาวชน
ตําบลสบปราบ จัดกิจกรรมพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนของ
องคการบริหารสวนตําบลสบปราบ เปนคาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดทําป้าย และคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปนและเกี่ยวของ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.5
/ว4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
-   เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
)หนาที่ 89 ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรสาธารณประโยชนใน
ตําบลสบปราบ

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปน คาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององคกร
สาธารณประโยชน การจัดกิจกรรมดานการพัฒนาสตรีและครอบ
ครัว เปนคาอาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุ  อุปกรณ คา
จัดทําป้าย และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-   เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
)หนาที่ 89  ลําดับที่ 1

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

โครงการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลําปาง จํานวน 20,000 บาท

(1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสบปราบ ตั้งไว 20,000 บาท
-  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอสบ
ปราบ เพื่อดําเนินโครงการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวและของ    ดี
นครลําปาง ประจําปี พ.ศ. 2564 เพื่อสงเสริมและสรางอาชีพให
แกประชาชนตามหนังสืออําเภอสบปราบ ที่ ลป 0918/ว 0204 ลง
วันที่  23 มกราคม 2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559   
-   เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561ถึงพ.ศ.2565
) หนาที่ 94ลําดับที2่
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาหรือเขารวมการแขงขันกีฬา
ระดับตําบล/อําเภอ/จังหวัด/ภาค/นักเรียน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการจัดการ
แขงขันกีฬา หรือเขารวมการแขงขันกีฬาฯ เปนคาชุดกีฬา     คา
วัสดุ อุปกรณ คาพาหนะเดินทางคาเบี้ยเลี้ยงคาตอบแทนผูฝึกสอน
และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการ แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-   เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
)หนาที่ 91ลําดับที่ 5

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธีในการจัดงาน
หรือรวมงานพิธีทางศาสนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบหรือในระดับ
อําเภอ และพิธีการเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ ของประเทศ   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึงพ.ศ.2565
)หนาที่ 90 ลําดับที่ 3 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีบอโขง จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบอ
โขง  เปนคาจัดสถานที่ คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวัสดุและ
อุปกรณ  คาจัดทําป้าย  และคาใชจายอื่นๆ  ที่จําเปนและเกี่ยว
ของ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน    การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565
)หนาที่ 90 ลําดับที่ 2   

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 35,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต ประจําปี   เปนคาจัดสถานที่ คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม  คาวัสดุและอุปกรณ  คาจัดทําป้าย  คาของรางวัล และคาใช
จายอื่นๆ  ที่จําเปนและเกี่ยวของ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) หนาที่ 90 ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการทักษะชีวิตเนนจิตอาสาสูชุมชน จํานวน 20,000 บาท

(1) อุดหนุน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ตั้งไว 20,000 บาท
-  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เพื่อ
ดําเนินโครงการทักษะชีวิตเนนจิตอาสาสูชุมชน  จํานวน 20,000
 บาท  ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 04265.24/214
  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย 
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561ถึงพ.ศ.2565
)หนาที่ 92 ลําดับที่ 8  

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการมหกรรมกองปู่จา จังหวัดลําปาง จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับสภาวัฒนธรรมอําเภอสบ
ปราบ เพื่อดําเนินโครงการจัดงานมหกรรมกองปู่จา จังหวัด
ลําปาง ครั้งที่  20 ประจําปี 2564 จํานวน 10,000 บาท  ตาม
หนังสือสภาวัฒนธรรมอําเภอสบปราบที่ วธ.สป 002/2563 ลงวัน
ที่ 10  กรกฎาคม 2563
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561ถึงพ.ศ. 2565
)หนาที่ 92 ลําดับที่ 9  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 814,000 บาท

งบลงทุน รวม 814,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 814,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนน คสล.สายบานนายประมวล จะมัง จํานวน 126,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบานนาย
ประมวล จะมัง) หมูที่ 4 บานแพะ ขนาดกวาง 2.50 -3.00
 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 275.00 ตารางเมตร  พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565)ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หนาที่ 3ลําดับที่ 21

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทายทุง) บานสบปราบ หมูที่ 2 จํานวน 276,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทาย
ทุง) หมูที่ 2 บานสบปราบ ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 200.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 600.00 ตาราง
เมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565) ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หนาที่  1 ลําดับที่ 7
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงมะเฟือง (ตอจากสายเดิม) จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดง
มะเฟือง (ตอจากสายเดิม) หมูที่ 10 บานใหมวัฒนา ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 400.00 ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565)ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หนาที่ 7 ลําดับที่ 72 

โครงการเสริมผิวแอสฟัลตคอนกรีต (สายขางดานตรวจยาเสพติด สภ
.สบปราบ) หมูที่ 15

จํานวน 212,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาเสริมผิวแอสฟัลตคอนกรีต (สายขางดานตรวจยา
เสพติด สภ.สบปราบ) หมูที่ 15 บานฮองปุ๊สามัคคี ขนาด
กวาง 3.00-4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 797.00 ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565)ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หนาที่  10 ลําดับที่ 100 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง จัดกิจกรรมดานการอบรมใหความรูตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมโครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม
และเกษตรยั่งยืน  เปนคาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร คา
วัสดุอุปกรณ คาจัดทําป้ายและคาใชจายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยว
ของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2565
) หนาที่ 95 ลําดับที่ 1 
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนชุมชนบานทุง เพื่อ
ดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอ
เพียง จํานวน 20,000 บาท  ตามหนังสือกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่ ศธ 04132.0802/121 ลงวันที่  26
 มิถุนายน  2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2 ) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึงพ.ศ.2565
)หนาที่ 97 ลําดับที่ 8
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   เปนคาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ     คาจัดทําป้ายและ
คาใชจายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
)หนาที่ 77 ลําดับที4่    

ประชาอาสาปลูกป่า จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชา อาสาปลูก
ป่า จัดซื้อพันธุไม  ตนไม  คาใชจายในการปรับเกลี่ยพื้นที่ และคา
ใชจายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของ เพื่อนํามาปลูกในการเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในพื้นที่สาธารณะและบริเวณสํานักงานและในวันสําคัญ
ตางๆ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060     ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
)หนาที่ 76  ลําดับที่ 1  
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,177,200 บาท

งบกลาง รวม 13,177,200 บาท
งบกลาง รวม 13,177,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 164,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตรฯลฯ ตามพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง
พนักงานจาง 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

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2561
 เพื่อใหความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย
หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทํางานใหนายจาง โดยคํานวณ 
ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งปี (มกราคม – ธันวาคม)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,850,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสรางหลักประกันราย
ไดใหแกผูสูงอายุในพื้นที่อบต.สบปราบ เปนการดําเนินการตาม
ภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552
 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) หนาที่ 93ลําดับที่ 3 
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแก
ผูพิการหรือทุพพลภาพ ในพื้นที่อบต.สบปราบเปนการดําเนินการ
ตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2553 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4 )       พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) หนาที่  93 ลําดับที่ 4 

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.สบปราบ รายละ  500
 บาท จํานวน 12 เดือน  เปนการดําเนินการตามภารกิจถาย
โอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565
)หนาที่ 93  ลําดับที่ 2    

วันที่พิมพ : 22/3/2564  13:59:32 หนา : 89/91



สํารองจาย จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณไดลวง
หนา ในกรณีจําเปนหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตลอดปี และนําไปใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะ
เกิดสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541  ขอ 19  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4
/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2549
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
)หนาที่ 88 ลําดับที่ 1

รายจายตามขอผูกพัน

โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น (สปสช.) จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล
ขององคการบริหารสวนตําบลสบปราบ  ในสัดสวนรอยละ 40
 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงานสุขภาพแหงชาติ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
 0891.3/ ว 1514 ลงวันที่ 26 
กรกฎาคม  2554 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
)หนาที่  93  ลําดับที่ 1
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 191,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2500 ในอัตรารอยละ 1  ของรายไดโดยไมรวม
เงินอุดหนุนซึ่งองคการบริหารสวนตําบลสบปราบไดประมาณการ
รายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไวเปนเงิน  19,120,000
 บาท  โดยไมรวมเงินอุดหนุน 
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 522,000 บาท

 -   เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จสําหรับลูกจางประจํา ตําแหนง เจา
พนักงานการเงินและบัญชี ที่ออกจากงาน  และมีสิทธิไดรับเงิน
บําเหน็จ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
บําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 522,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพท้อง
ถิ่น (สปสช.)

80,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

164,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,850,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

191,200

สํารองจ่าย 100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,200,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 522,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพท้อง
ถิ่น (สปสช.)

80,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

164,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,850,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

191,200

สํารองจ่าย 100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,200,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,886,400 1,886,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 415,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

35,000

เงินเดือนพนักงาน 370,000 860,000

เงินวิทยฐานะ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

40,000 120,000

ค่าเช่าบ้าน 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 561,600 262,000 1,676,400 2,915,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000 102,000 150,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

30,000 20,400 174,000 259,400

เงินเดือนพนักงาน 310,000 190,000 3,805,000 5,535,000

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 70,000 70,000

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 210,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 15,000 36,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

40,000 310,000 510,000

ค่าเช่าบ้าน 166,800 226,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

19,700 19,700

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 150,000 10,000 222,000 382,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000

ค่าเดินทางไปราชการ 35,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ฯลฯ

ค่าลงทะเบียน 20,000 35,000

โครงการแก้ไขปัญหา
มลพิษหมอกควันไฟป่า

โครงการความปลอดภัย
ทางถนน

โครงการจัดงานประ
เพณีบ่อโข้ง

10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

35,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคนพิการ

35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

16,900 21,900

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 20,000 50,000 100,000

ค่าเดินทางไปราชการ 70,000 105,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ฯลฯ

4,000 4,000

ค่าลงทะเบียน 30,000 20,000 120,000 225,000

โครงการแก้ไขปัญหา
มลพิษหมอกควันไฟป่า

20,000 20,000

โครงการความปลอดภัย
ทางถนน

15,000 15,000

โครงการจัดงานประ
เพณีบ่อโข้ง

10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

35,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคนพิการ

35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตําบลควบคุม
โรคเข้มแข็ง

20,000

โครงการบริหารจัดการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยภาย
ในตําบลสบปราบ

โครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

โครงการพัฒนาศักย
ภาพ อสม.ประจําป

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพ

35,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

โครงการพัฒนาศูนย์
เยาวชนตําบลสบปราบ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตําบลควบคุม
โรคเข้มแข็ง

20,000

โครงการบริหารจัดการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

511,360 511,360

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

30,500 30,500

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยภาย
ในตําบลสบปราบ

50,000 50,000

โครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

300,000 300,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

50,000 50,000

โครงการพัฒนาศักย
ภาพ อสม.ประจําป

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพ

35,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

15,000 15,000

โครงการพัฒนาศูนย์
เยาวชนตําบลสบปราบ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ให้
ความรู้เพื่อป้องกันการ
ทุจริต

โครงการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลสบปราบ หรือ
สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสบปราบ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง

10,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดการแข่งขันกีฬาหรือ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับ
ตําบล/อําเภอ/จังหวัด/
ภาค/นักเรียน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ให้
ความรู้เพื่อป้องกันการ
ทุจริต

15,000 15,000

โครงการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลสบปราบ หรือ
สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสบปราบ

150,000 150,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 40,000 40,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง

10,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดการแข่งขันกีฬาหรือ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับ
ตําบล/อําเภอ/จังหวัด/
ภาค/นักเรียน

20,000

วันที่พิมพ์ : 22/3/2564  13:59:50 หน้า : 10/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

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

15,000

โครงการสํารวจแนวเขต
ที่สาธารณประโยชน์

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

10,000

โครงการอบรมการปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ (อสป.)

โครงการอบรมซักซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

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

15,000

โครงการสํารวจแนวเขต
ที่สาธารณประโยชน์

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

10,000

โครงการอบรมการปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ (อสป.)

25,000 25,000

โครงการอบรมซักซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

35,000 35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
องค์กรสาธารณ
ประโยชน์ในตําบลสบ
ปราบ

15,000

ประชาอาสาปลูกป่า 5,000

ส่งเสริมการคัดแยกขยะ
โดยชุมชน

25,000

เสริมสร้างความรู้
ประชาธิปไตยการเลือก
ตั้ง และการออกเสียง
ประชามติกิจกรรมสร้าง
จิตสํานึกพลเมือง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000

วัสดุสํารวจ 2,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 35,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
องค์กรสาธารณ
ประโยชน์ในตําบลสบ
ปราบ

15,000

ประชาอาสาปลูกป่า 5,000

ส่งเสริมการคัดแยกขยะ
โดยชุมชน

25,000

เสริมสร้างความรู้
ประชาธิปไตยการเลือก
ตั้ง และการออกเสียง
ประชามติกิจกรรมสร้าง
จิตสํานึกพลเมือง

20,000 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 60,000 110,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25,000 50,000 75,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 140,000

วัสดุสํารวจ 2,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 55,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 300,000 300,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 65,000 65,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุก่อสร้าง 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000

วัสดุสํานักงาน 25,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 1 
ตัว

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร 
จํานวน 1 ตัว

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ ขนาด 24,000 
บีทียู ชนิดตั้งพื้น จํานวน 
1 ตัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 460,000 460,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 47,000 49,000

วัสดุสํานักงาน 129,000 154,000

วัสดุอื่น 15,000 15,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

30,000 30,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 15,000 15,000

ค่าไฟฟ้า 500,000 500,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 1 
ตัว

1,800 1,800 3,600

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร 
จํานวน 1 ตัว

4,500 4,500

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ ขนาด 24,000 
บีทียู ชนิดตั้งพื้น จํานวน 
1 ตัว

32,400 32,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
เหล็ก แบบ 2 บาน 
จํานวน 2 ตู้

ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน
กระจก จํานวน 2 ตัว

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน
เหล็กพร้อมกระจกปู
หน้าโต๊ะ 4 ลิ้นชัก 
จํานวน 1 ตัว

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้กสําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
ชนิด LED สี จํานวน 1 
เครื่อง

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา 
จํานวน 1 เครื่อง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
เหล็ก แบบ 2 บาน 
จํานวน 2 ตู้

11,000 11,000

ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน
กระจก จํานวน 2 ตัว

7,800 7,800

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน
เหล็กพร้อมกระจกปู
หน้าโต๊ะ 4 ลิ้นชัก 
จํานวน 1 ตัว

5,300 5,300

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์

70,000 70,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้กสําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง

22,000 22,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
ชนิด LED สี จํานวน 1 
เครื่อง

15,000 15,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา 
จํานวน 1 เครื่อง

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี จํานวน 1 
เครื่อง

15,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer)ขนาดกระดาษ 
A3 จํานวน 1 เครื่อง

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

2,600

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 800 VA จํานวน 
3 เครื่อง

7,500

ค่าจัดซื้อโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์

3,800

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะ
คอนกรีต จํานวน 1 
เครื่อง

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี จํานวน 1 
เครื่อง

15,000 30,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer)ขนาดกระดาษ 
A3 จํานวน 1 เครื่อง

6,300 6,300

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

2,600

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 800 VA จํานวน 
3 เครื่อง

7,500

ค่าจัดซื้อโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์

3,800

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะ
คอนกรีต จํานวน 1 
เครื่อง

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ
ทางแบบเหล็กเคลือบไน
ล่อน  ขนาดยาว 
50เมตร จํานวน 1 เส้น

4,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนายประมวล จะมัง

126,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(สายท้ายทุ่ง) 
บ้านสบปราบ หมู่ที่ 2

276,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายดง
มะเฟือง (ต่อจากสาย
เดิม)

200,000

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
รูปตัวยู(สายสวนนายส่ง 
สุดใจ ถึงบ้านนายอิน
แก้ว นันทะวิชัย) บ้านวัง
พร้าว หมู่ที่ 3

306,000

ก่อสร้างรางรินคอนกรีต
เสริมเหล็ก(สายวังต้น
ตุ้ม) บ้านทุ่งรวงทอง หมู่
ที่ 12

495,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ
ทางแบบเหล็กเคลือบไน
ล่อน  ขนาดยาว 
50เมตร จํานวน 1 เส้น

4,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนายประมวล จะมัง

126,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(สายท้ายทุ่ง) 
บ้านสบปราบ หมู่ที่ 2

276,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายดง
มะเฟือง (ต่อจากสาย
เดิม)

200,000

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
รูปตัวยู(สายสวนนายส่ง 
สุดใจ ถึงบ้านนายอิน
แก้ว นันทะวิชัย) บ้านวัง
พร้าว หมู่ที่ 3

306,000

ก่อสร้างรางรินคอนกรีต
เสริมเหล็ก(สายวังต้น
ตุ้ม) บ้านทุ่งรวงทอง หมู่
ที่ 12

495,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางท่อระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก (สายบ้าน
นายสมเกียรติ วังใน ถึง
บ้านนายสูนย์ บุญมา)

312,000

โครงการวางท่อระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก สายบ้าน
นายทอง สายใจ ไปถึง
บ้านนางไร ด่านอินถา 
หมู่ที่ 9

495,000

โครงการวางท่อระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก สายบ้าน
นายธเนศ ธรรมเจริญ
รัตน์ ถึงบ้านนายเร็ว 
ด่านอินถา หมู่ที่ 11

425,000

โครงการเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต (สาย
ข้างด่านตรวจยาเสพติด 
สภ.สบปราบ) หมู่ที่ 15

212,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางท่อระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก (สายบ้าน
นายสมเกียรติ วังใน ถึง
บ้านนายสูนย์ บุญมา)

312,000

โครงการวางท่อระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก สายบ้าน
นายทอง สายใจ ไปถึง
บ้านนางไร ด่านอินถา 
หมู่ที่ 9

495,000

โครงการวางท่อระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก สายบ้าน
นายธเนศ ธรรมเจริญ
รัตน์ ถึงบ้านนายเร็ว 
ด่านอินถา หมู่ที่ 11

425,000

โครงการเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต (สาย
ข้างด่านตรวจยาเสพติด 
สภ.สบปราบ) หมู่ที่ 15

212,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

วางท่อระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมหล็ก
พร้อมบ่อพัก(สายบ้าน
นายสะอาด รังใจ ถึงสี่
แยกบ้านนายรัฐศาสตร์ 
แก่นจันทร์) บ้านทุ่ง หมู่
ที่ 5

528,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษา และปรับ
ปรุงอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบ
โครงการก่อสร้างของอบ
ต.สบปราบ

20,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

วางท่อระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมหล็ก
พร้อมบ่อพัก(สายบ้าน
นายสะอาด รังใจ ถึงสี่
แยกบ้านนายรัฐศาสตร์ 
แก่นจันทร์) บ้านทุ่ง หมู่
ที่ 5

528,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษา และปรับ
ปรุงอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

20,000 20,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบ
โครงการก่อสร้างของอบ
ต.สบปราบ

20,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อําเภอสบปราบ จังหวัด
ลําปาง

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

160,000

โครงการมหกรรมก๋องปู่
จา จังหวัดลําปาง

10,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการสนับสนุนกิ่ง
กาชาดอําเภอสบปราบ

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานรื่นเริง
ฤดูหนาวและของดีนคร
ลําปาง

20,000

โครงการทักษะชีวิตเน้น
จิตอาสาสู่ชุมชน

20,000

โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อําเภอสบปราบ จังหวัด
ลําปาง

25,000 25,000

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

160,000

โครงการมหกรรมก๋องปู่
จา จังหวัดลําปาง

10,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการสนับสนุนกิ่ง
กาชาดอําเภอสบปราบ

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานรื่นเริง
ฤดูหนาวและของดีนคร
ลําปาง

20,000

โครงการทักษะชีวิตเน้น
จิตอาสาสู่ชุมชน

20,000

โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ

30,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 22/3/2564  13:59:51 หน้า : 28/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

โครงการแหล่งเรียนรู้
เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนัก
เรียน

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาเถิน

362,220

รวม 13,177,200 45,000 814,000 100,000 515,000 4,832,120 30,000 400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

โครงการแหล่งเรียนรู้
เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์

50,000 50,000

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนัก
เรียน

650,000 650,000

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาเถิน

362,220

รวม 2,949,860 879,300 11,627,520 35,370,000
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