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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 

เรื่อง   การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

**************************** 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร

ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒  กําหนดไว้ว่า  เมื่อสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบล  และนายอําเภอให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแล้ว  ให้

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล   ประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  ต่อไป 

  

  ในการนี้   องค์การบริหารส่วนตําบลแร่   ได้จัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เสร็จเรียบร้อยตามขั้นตอนของข้อกฎหมายดังกล่าวแล้ว  จึงขอประกาศ

ให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   เป็นข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   เพื่อองค์การบริหารส่วนตําบล  จะได้ดําเนินการตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ต่อไป  และเพื่อให้ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปได้

ทราบทั่วกัน  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่   ๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

 

 

    (นางครสวรรค์   สุพัฒนานนท์) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแร่   
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ส่วนท่ี  ๑ 
 

คําแถลงงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ของ 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลแร่ 
อําเภอพังโคน   จังหวัดสกลนคร 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

------------------------------------- 
 

เรียน   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแร่  
 

  บัดนี้   ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแร่  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแร่  ฉะนั้น ในโอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแร่จึง
ขอแถลงให้ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแร่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแร่  ทุกท่าน
ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗   
ดังต่อไปนี้ 
 

๑.  สถานะการคลัง 
  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕   องค์การบริหารส่วน
ตําบลแร่ มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
  ๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   ๑๒,๓๑๘,๓๓๘.๓๓ บาท 
  ๑.๒ เงินสะสม       ๓,๑๔๒,๕๐๘.๙๕ บาท 
  ๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม      ๒,๗๖๙,๗๓๓.๒๙  บาท 
  ๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่าย  ๕,๔๑๗,๐๐๐ บาท 
  ๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไวโ้ดยยังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน   -   บาท 
  
 

๒.  การบริหารงบประมาณในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน 
  ในปีงบประมาณที่ผ่านมา   แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตําบลแร่ จะมีจํานวนจํากัดเมื่อ
เปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องดําเนินการในการบริการให้แก่ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
แต่องค์การบริหารส่วนตําบลแร่ ก็สามารถดําเนินกิจกรรมตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เกือบครบถ้วนทุก
รายการ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้ประมาณการรายรับไว้ จํานวน  ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท  โดย
ในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลแร่  จัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น
ไป และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กําหนดวงเงินรายจ่ายไว้  จํานวน  ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถไปจัดทําบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดทํางบประมาณขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลแร่  เป็นการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล (รายจ่าย เท่ากับ รายรับ) 
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๒.๑ รายรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประมาณการไว้รวมท้ังสิ้นจํานวน  ๒๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 

 

รายรับ 
รับจริง 

ปี  ๒๕๕๕ 
ประมาณการ 
ปี  ๒๕๕๖ 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕๕๗ 

ก. รายได้ภาษีอากร 
๑. หมวดภาษีอากร 
๑.๑ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
๑.๒ ภาษีบํารุงท้องท่ี 
๑.๓ ภาษีป้าย 
 

 
๘๒,๔๓๘.๐๐ 
๓๘,๗๓๑.๐๐ 
๓๐,๖๐๗.๐๐ 
๑๓,๑๐๐.๐๐ 

 

 
๘๖,๐๐๐.๐๐ 
๓๘,๐๐๐.๐๐ 
๓๔,๕๐๐.๐๐ 
๑๓,๕๐๐.๐๐ 

 

๘๓,๒๐๐.๐๐ 
๓๙,๐๐๐.๐๐ 
๓๐,๗๐๐.๐๐ 
๑๓,๕๐๐.๐๐ 

ข. รายได้ทีไ่ม่ใช่ภาษีอากร 
๑. หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 

๑.๑ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 
๑.๒ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน     
๑.๓ ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎจราจรทางบก 
๑.๔ ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับ  
      กจิการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
๑.๕ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 
๑.๖ ค่าปรับการผิดสัญญา 
๑.๗ ค่าธรรมเนียมสาธารสุข 
๑.๘ ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
๑.๙ ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจาระหรือสิ่งปฏิกูล 
๑.๑๐ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ 
 

 
๙๒,๔๕๑.๐๐ 

๖๓๙.๐๐ 
- 
- 

๗,๓๐๐.๐๐ 
 

- 
๖,๖๓๒.๐๐ 

๗๗,๒๒๐.๐๐ 
- 
- 

๖๖๐.๐๐ 

 
๘,๒๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 
- 

๒๐๐.๐๐ 
๕,๕๐๐.๐๐ 

 
- 

๒,๐๐๐.๐๐ 
- 
- 
- 
- 

 
๒๙๖,๓๒๐.๐๐ 

๗๐๐.๐๐ 
- 

๒๐๐.๐๐ 
๘,๐๐๐.๐๐ 

 
๕๐๐.๐๐ 

๗,๐๐๐.๐๐ 
๗๗,๒๒๐.๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๒,๐๐๐.๐๐ 
๗๐๐.๐๐ 

๒. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
๒.๑ ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี 
๒.๒ ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 
 

๑๔๔,๘๒๙.๐๐ 
- 

๑๔๔,๘๒๙.๐๐ 

๓๕,๐๐๐.๐๐ 
- 

๓๕,๐๐๐.๐๐ 

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 
- 

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๓. หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและ 
    การพาณิชย์ 
๓.๑ รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ 
 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

๔. หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 
๔.๑ ค่าขายแบบแปลน 
๔.๒ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 
 

๑๑๙,๓๐๐.๐๐ 
๑๑๘,๔๐๐.๐๐ 

๙๐๐.๐๐ 

๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๔๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๒๑,๐๐๐.๐๐ 
๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 
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รายรับ 
รับจริง 

ปี  ๒๕๕๕ 
ประมาณการ 
ปี  ๒๕๕๖ 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕๕๗ 

๕. หมวดรายได้จากทุน 
๕.๑  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
๕.๒  รายได้จากทุนอื่นๆ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

ง. เงินช่วยเหลือ 
๑. หมวดภาษีจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.๑  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ฯ 
๑.๒  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนด 
       แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 
๑.๓  ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๑ใน ๙ 
๑.๔  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
๑.๕  ภาษีสุรา 
๑.๖  ภาษีสรรพสามิต 
๑.๗ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
๑.๘ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ 

   นิติกรรมตามกฎหมายท่ีดิน 
๑.๙  ค่าภาคหลวงแร่ 
๑.๑๐ ภาษีจัดสรรอื่นๆ 

 

 
๑๓,๖๔๔,๙๖๑.๐๐ 

๘,๖๕๒.๐๐ 
๕,๙๑๐,๙๖๓.๐๐ 

 
๒,๙๕๐,๔๗๒.๐๐ 

๖,๔๖๐.๐๐ 
๑,๒๕๕,๒๒๕.๐๐ 
๒,๒๕๒,๖๗๒.๐๐ 

๑๐๓,๒๐๙.๐๐ 
๑,๑๓๓,๗๘๗.๐๐ 

 
๒๖,๕๒๑.๐๐ 

- 

 

๑๓,๘๒๐,๘๐๐.๐๐ 
- 

๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๑,๒๐๕,๘๐๐.๐๐ 

 
๓๕,๐๐๐.๐๐ 

- 

 

๑๓,๓๔๙,๔๘๐.๐๐ 
๙,๐๐๐.๐๐ 

๕,๔๓๘,๔๘๐.๐๐ 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๗,๐๐๐.๐๐ 

๑,๒๖๐,๐๐๐.๐๐ 
๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๐๕,๐๐๐.๐๐ 
๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

๒. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
๒.๑  เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับ  
       อปท. ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี 
๒.๒  เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับ 
       ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี 
       และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 
 

๘,๓๒๕,๔๗๔.๐๐ 
- 
 

๘,๓๒๕,๔๗๔.๐๐ 

๖,๗๖๓,๗๐๐.๐๐ 
- 

 
๖,๗๖๓,๗๐๐.๐๐ 

๖,๖๔๘,๑๖๐.๐๐ 
- 

 
๖,๖๔๘,๑๖๐.๐๐ 

 

๓. หมวดเงินอุดหนุนระบุ 
    วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 
       ดา้นการศึกษา 
๓.๒ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 
      จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
๓.๓ เงินอุดหนุนจากองค์กร 
       ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒,๗๘๒,๑๘๔.๐๐ 
 

๙๘๐,๗๒๑.๐๐ 
 

๑,๘๐๑,๔๖๓.๐๐ 
 
 

- 

 

๔,๒๓๖,๓๐๐.๐๐ 
 

๔,๐๙๖,๓๐๐.๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐.๐๐ 
 
 

- 

๖,๓๕๑,๘๔๐.๐๐ 
 

๖,๒๑๑,๘๔๐.๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐.๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายรับ ๒๕,๑๙๑,๖๓๗.๐๐ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
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รายรับ 
รับจริง 

ปี  ๒๕๕๕ 
ประมาณการ 
ปี  ๒๕๕๖ 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕๕๗ 

๕. หมวดรายได้จากทุน 
๕.๑  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
๕.๒  รายได้จากทุนอื่นๆ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

ง. เงินช่วยเหลือ 
๑. หมวดภาษีจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.๑  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ฯ 
๑.๒  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนด 
       แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 
๑.๓  ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๑ใน ๙ 
๑.๔  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
๑.๕  ภาษีสุรา 
๑.๖  ภาษีสรรพสามิต 
๑.๗ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
๑.๘ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ 

   นิติกรรมตามกฎหมายท่ีดิน 
๑.๙  ค่าภาคหลวงแร่ 
๑.๑๐ ภาษีจัดสรรอื่นๆ 

 

 
๑๓,๖๔๔,๙๖๑.๐๐ 

๘,๖๕๒.๐๐ 
๕,๙๑๐,๙๖๓.๐๐ 

 
๒,๙๕๐,๔๗๒.๐๐ 

๖,๔๖๐.๐๐ 
๑,๒๕๕,๒๒๕.๐๐ 
๒,๒๕๒,๖๗๒.๐๐ 

๑๐๓,๒๐๙.๐๐ 
๑,๑๓๓,๗๘๗.๐๐ 

 
๒๖,๕๒๑.๐๐ 

- 

 

๑๓,๘๒๐,๘๐๐.๐๐ 
- 

๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๑,๒๐๕,๘๐๐.๐๐ 

 
๓๕,๐๐๐.๐๐ 

- 

 

๑๓,๓๔๙,๔๘๐.๐๐ 
๙,๐๐๐.๐๐ 

๕,๓๙๓,๔๘๐.๐๐ 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๗,๐๐๐.๐๐ 

๑,๒๖๐,๐๐๐.๐๐ 
๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๐๕,๐๐๐.๐๐ 
๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

๒. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
๒.๑  เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับ  
       อปท. ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี 
๒.๒  เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับ 
       ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี 
       และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 
 

๘,๓๒๕,๔๗๔.๐๐ 
- 
 

๘,๓๒๕,๔๗๔.๐๐ 

๖,๗๖๓,๗๐๐.๐๐ 
- 

 
๖,๗๖๓,๗๐๐.๐๐ 

๖,๕๔๘,๑๖๐.๐๐ 
- 

 
๖,๕๔๘,๑๖๐.๐๐ 

 

๓. หมวดเงินอุดหนุนระบุ 
    วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 
       ดา้นการศึกษา 
๓.๒ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 
      จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
๓.๓ เงินอุดหนุนจากองค์กร 
       ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒,๗๘๒,๑๘๔.๐๐ 
 

๙๘๐,๗๒๑.๐๐ 
 

๑,๘๐๑,๔๖๓.๐๐ 
 
 

- 

 

๔,๒๓๖,๓๐๐.๐๐ 
 

๔,๐๙๖,๓๐๐.๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐.๐๐ 
 
 

- 

๖,๔๕๑,๘๔๐.๐๐ 
 

๖,๒๑๑,๘๔๐.๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐.๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายรับ ๒๕,๑๙๑,๖๓๗.๐๐ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
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 ๒.๒  รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 
 

 

รายจ่าย 
จ่ายจริง 

ปี  ๒๕๕๕ 
ประมาณการ 
ปี  ๒๕๕๖ 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕๕๗ 

ด้านบริหารงานท่ัวไป 
 -แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 -แผนงานการรักษาความสงบ 
   ภายใน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 -แผนงานการศึกษา 
 -แผนงานสาธารณสุข 
 -แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 -แผนงานเคหะและชุมชน 
 -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
   ชุมชน 
 -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
   และนันทนาการ 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
 -แผนงานอุตสาหกรรมและการ 
   โยธา 
 -แผนงานการเกษตร 
 -แผนงานการพาณิชย์ 
 -แผนงานรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านการดําเนินงานอื่น 
-แผนงานงบกลาง 
 

๑๒,๒๗๔,๙๕๒.๐๐ 
๑๒,๐๕๓,๕๑๔.๐๐ 

๒๒๑,๔๓๘.๐๐ 
 

๖,๘๙๔,๕๖๓.๐๐ 
๔,๕๙๒,๒๗๑.๐๐ 

๒๒๗,๘๕๐.๐๐ 
๔๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
๑,๑๒๘,๐๐๐.๐๐ 

 
๙๐๖,๔๔๒.๐๐ 

 
 

๓,๗๓๙,๗๕๙.๐๐ 
๓,๗๑๓,๙๒๙.๐๐ 

 
๒๕,๘๓๐.๐๐ 

- 
- 

 
๖๔๘,๕๕๙.๐๐ 
๖๔๘,๕๕๙.๐๐ 

 

๑๑,๙๙๙,๔๕๐.๐๐ 
๑๑,๕๗๙,๔๕๐.๐๐ 

๔๒๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๖,๗๓๘,๙๐๐.๐๐ 
๔,๗๒๙,๒๕๐.๐๐ 

๒๔๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๔๐,๐๐๐.๐๐ 
๕๒๗,๐๕๐.๐๐ 
๑๒๗,๖๐๐.๐๐ 

 
๙๗๕,๐๐๐.๐๐ 

 
 

๔,๔๕๘,๔๕๐.๐๐ 
๔,๓๓๘,๔๕๐.๐๐ 

 
๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 

- 
- 
 

๑,๘๐๓,๒๐๐.๐๐ 
๑,๘๐๓,๒๐๐.๐๐ 

๑๓,๓๕๕,๑๑๐.๐๐ 
๑๓,๐๓๐,๑๑๐.๐๐ 

๓๒๕,๐๐๐.๐๐ 
 

๘,๒๐๑,๘๔๐.๐๐ 
๖,๒๘๑,๘๔๐.๐๐ 

๒๕๕,๐๐๐.๐๐ 
๑๔๐,๐๐๐.๐๐ 
๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๙๐๕,๐๐๐.๐๐ 

 
 

๔,๓๗๘,๔๕๐.๐๐ 
๔,๓๓๓,๔๕๐.๐๐ 

 
๔๕,๐๐๐.๐๐ 

- 
- 
 

๑,๐๖๔,๖๐๐.๐๐ 
๑,๐๖๔,๖๐๐.๐๐ 

 

รวมรายจ่าย ๒๓,๕๕๗,๘๓๓.๐๐ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 
 
 

 



 

 

����������	�
�����������
�����
� �.�.����  �	��ก�������� �!"����#$�� 

 

�

๒.๓ รายจ่ายจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
 

 

รายจ่าย 
จ่ายจริง 

ปี  ๒๕๕๕ 
ประมาณการ 
ปี  ๒๕๕๖ 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕๕๗ 

 
๑. รายจ่ายงบกลาง 
๒. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 
๓. หมวดค่าจ้างช่ัวคราว 
๔. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
๕. หมวดค่าสาธารณูปโภค 
๖. หมวดเงินอุดหนุน 
๗. หมวดรายจ่ายอื่นๆ 
๘. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง 
 

 
๖๔๘,๕๕๙.๐๐ 

๖,๐๓๗,๑๙๓.๐๐ 
๑,๑๘๗,๕๑๙.๐๐ 
๘,๔๗๑,๔๓๖.๐๐ 

๒๐๕,๘๐๖.๐๐ 
๒,๕๔๙,๖๙๖.๐๐ 

๑๗๔,๘๒๔.๐๐ 
๔,๒๘๒,๘๐๐.๐๐ 

 
๑,๘๐๓,๒๐๐.๐๐ 
๗,๘๔๑,๐๐๘.๐๐ 
๒,๐๑๓,๕๘๒.๐๐ 
๗,๑๙๙,๕๕๐.๐๐ 

๑๕๙,๐๐๐.๐๐ 
๒,๙๙๗,๐๕๐.๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๒,๖๘๖,๖๑๐.๐๐ 

 
๑,๐๖๔,๖๐๐.๐๐ 

๗,๙๗๘,๓๕๐.๐๐ 
๒,๒๙๔,๗๓๐.๐๐ 
๘,๑๗๐,๖๘๐.๐๐ 

๑๕๗,๐๐๐.๐๐ 
๔,๗๕๗,๐๐๐.๐๐ 

๑๑,๕๔๐.๐๐ 
๒,๕๖๖,๑๐๐.๐๐ 

 

รวมรายจ่าย ๒๓,๕๕๗,๘๓๓.๐๐ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
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 ๒.๔ รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม  
(รายจ่ายท่ีไม่นําไปตั้งงบประมาณ) 

 

 

จ่ายจาก 
 

รายการ 
ปี  ๒๕๕๖ 

(เป็นเงิน/บาท) 
ปี  ๒๕๕๗ 

(เป็นเงิน/บาท) 

๑. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 
 
 
 
 
 

๒. เงินจ่ายขาดเงินสะสม 
 
 
 
 
 
 

๓. เงินกู้ 

๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๑.๓แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
๑.๔ แผนงานการพาณิชย์ 
๑.๕ แผนงานการศึกษา 
๑.๖ แผนงานการสาธารณสุข 
 
๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๒.๓แผนงานการเกษตร 
๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 
๒.๕ แผนงานการศึกษา 
 
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๓.๓แผนงานการเกษตร 
๓.๔ แผนงานการพาณิชย์ 
๓.๕ แผนงานการศึกษา 
๓.๖ แผนงานการสาธารณสุข 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

รวม - - 
 

๓.  งบเฉพาะการ 
 ๓.๑ประเภทกิจการประปา 
  ๓.๑.๑  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  มี รายรับจริง   ๔๔๙,๔๙๐.๓๖  บาท    
    รายจ่ายจริง  ๒๗๕,๔๕๖.๔๕ บาท 
  ๓.๑.๒  รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง  ๑๗๔,๐๓๓.๙๑ บาท 
  ๓.๑.๓  เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๔๙๔,๕๘๒.๔๕  บาท 
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ส่วนท่ี  ๒ 

 

ข้อบัญญัติ 
เร่ือง 

งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ของ 
องค์การบริหารสว่นตําบลแร่ 

อําเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร 

 



 

 

����������	�
�����������
�����
� �.�.����  �	��ก�������� �!"����#$�� 

 

��

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 

อําเภอพังโคน    จังหวัดสกลนคร 
*************** 

 

หลักการ 
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น     ยอดรวม  ๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 

ด้านบริหารงานท่ัวไป     ยอดรวม  ๑๓,๓๕๕,๑๑๐.๐๐ บาท 
  -  แผนงานบริหารงานทั่วไป    ยอดรวม  ๑๓,๐๓๐,๑๑๐.๐๐ บาท 
  -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ยอดรวม        ๓๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม    ยอดรวม    ๘,๒๐๑,๘๔๐.๐๐ บาท 
  -  แผนงานการศึกษา     ยอดรวม     ๖,๒๘๑,๘๔๐.๐๐ บาท 
  -  แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม        ๒๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
  -  แผนงานสังคมสงเคราะห์    ยอดรวม        ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
  -  แผนงานเคหะและชุมชน    ยอดรวม        ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
  -  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม          ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
  -  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม        ๙๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
 

ด้านเศรษฐกิจ      ยอดรวม     ๔,๓๗๘,๔๕๐.๐๐ บาท 
  -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ยอดรวม     ๔,๓๓๓,๔๕๐.๐๐ บาท 
  -  แผนงานการเกษตร              ยอดรวม           ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
  -  แผนงานการพาณิชย์    ยอดรวม             -              บาท  
  -  แผนงานรักษาสิ่งแวดล้อม    ยอดรวม             -              บาท 
  

ด้านการดําเนินงานอื่น     ยอดรวม      ๑,๐๖๔,๖๐๐.๐๐ บาท 
  -  แผนงานงบกลาง     ยอดรวม      ๑,๐๖๔,๖๐๐.๐๐ บาท 

 

เหตุผล 
 เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแร่ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลแร่และตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแร่ในตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๗  เพื่อให้สมาชิกสภาฯจะได้
พิจารณาเห็นชอบต่อไป 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลแร่อําเภอพังโคน    จังหวัดสกลนคร 
*************** 

  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ อาศัยอํานาจ
ตามความใน  มาตรา ๘๗  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
แก้ไขจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลขึ้นไว้  โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแร่  และอนุมัติของนายอําเภอพังโคน   ดังนี้ 
 

  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” 
  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ตั้งจ่ายเป็นจํานวน 
           รวมทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
  ข้อ ๔  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

   ด้านบริหารงานท่ัวไป   ยอดรวม  ๑๓,๓๕๓,๕๗๐.๐๐ บาท 
     -  แผนงานบริหารงานทั่วไป  ยอดรวม  ๑๓,๐๒๘,๕๗๐.๐๐ บาท 
     -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม        ๓๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
 

   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยอดรวม    ๘,๒๐๑,๘๔๐.๐๐ บาท 
     -  แผนงานการศึกษา   ยอดรวม     ๖,๒๘๑,๘๔๐.๐๐ บาท 
     -  แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม         ๒๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
     -  แผนงานสังคมสงเคราะห์  ยอดรวม         ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
     -  แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม        ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    -  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม         ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
     -  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ ยอดรวม         ๙๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
 

   ด้านเศรษฐกิจ    ยอดรวม      ๔,๓๗๙,๙๙๐.๐๐ บาท 
     -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม      ๔,๓๓๔,๙๙๐.๐๐ บาท 
     -  แผนงานการเกษตร            ยอดรวม          ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
     -  แผนงานการพาณิชย์   ยอดรวม             -              บาท  
     -  แผนงานรักษาสิ่งแวดล้อม  ยอดรวม             -              บาท 
  

   ด้านการดําเนินงานอื่น   ยอดรวม      ๑,๐๖๔,๖๐๐.๐๐ บาท 
     -  แผนงานงบกลาง   ยอดรวม      ๑,๐๖๔,๖๐๐.๐๐ บาท 
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ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่  ๓ 
  ข้อ ๕  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
   -  แผนงานการพาณิชย์   ยอดรวม        ๔๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  ข้อ ๖   ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแร่    ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของกระทรวงมหาดไทย 
  ข้อ ๗   ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแร่  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
 
 
       (ลงนาม)   
 
             (นางครสวรรค์   สุพัฒนานนท์) 
                             นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 
  
 
 
 

ความเห็น...................................................... 
 
 

 (ลงนาม) 
 

  (นายณรงค์   วิมลโสภณกิตติ ) 
       นายอําเภอพังโคน 
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ส่วนท่ี  ๓ 
 

รายละเอียดประกอบข้อบัญญติั 

งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ของ 
องค์การบริหารสว่นตําบลแร่ 

อําเภอพังโคน   จังหวัดสกลนคร 

 

  -  ประมาณการรายรับ 
  -  รายจ่ายตามแผนงาน 
  - รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน 
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ประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

องค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 
อําเภอพังโคน    จังหวัดสกลนคร 

+++++++++++++ 
 

ประมาณการรายรับท้ังสิ้น  ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

ก. รายได้ภาษีอากร 
 ๑.  หมวดภาษีอากร        รวมท้ังสิ้น   ๘๓,๒๐๐ บาทแยกเป็น  (๔๑๑๐๐๐) 
  ๑.๑  ภาษโีรงเรือนและที่ดิน    จํานวน   ๓๙,๐๐๐ บาท    คําช้ีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปี
ที่ ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามจํานวนผู้ที่อยู่ ในข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินเพิ่มขึ้น 
(๔๑๑๐๐๑) 
  ๑.๒  ภาษีบํารุงท้องที่   จํานวน  ๓๐,๗๐๐ บาท  คําช้ีแจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามจํานวนผู้ที่อยูใ่นข่ายต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ลดลง (๔๑๑๐๐๒)  
  ๑.๓  ภาษีป้าย   จํานวน   ๑๓,๕๐๐.๐๐ บาท  คําช้ีแจง   ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา   
เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บตามจํานวนผู้ที่อยูใ่นข่ายต้องเสียภาษีป้ายเท่าเดิม (๔๑๑๐๐๓) 
 

ข. รายได้ท่ีมใิช่ภาษีอากร 
 ๑. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวมท้ังสิ้น  ๒๙๖,๓๒๐ บาทแยกเป็น  
(๔๑๒๐๐๐) 
  ๑.๑  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา    จํานวน   ๗๐๐ บาท คําช้ีแจง    
ประมาณการไว้มากว่าปีที่ผ่านมา   เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ขออนุญาตขายสุราเพิ่มขึ้น (๔๑๒๑๐๓) 
  ๑.๒  ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก  จํานวน  ๒๐๐  บาท คําช้ีแจง ประมาณการ
ไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้กระทําผิดกฎจราจรทางบกเท่าเดิม (๔๑๒๒๐๒) 
  ๑.๓  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    จํานวน   
๘,๐๐๐  บาท คําช้ีแจง ประมาณการไว้มากกว่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น (๔๑๒๓๐๓) 
  ๑.๔  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์  จํานวน  ๕๐๐  บาท คําช้ีแจง ประมาณการไว้
มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้จดทะเบียนพาณิชย์เพิ่มขึ้น (๔๑๒๑๒๘) 
   ๑.๕  ค่าปรับการผิดสัญญา  จํานวน ๗,๐๐๐ บาท คําช้ีแจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่าน
มา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้กระทําผิดสัญญาเพิ่มขึ้น (๔๑๒๒๑๐) 
   ๑.๖ ค่าธรรมเนียมสาธารณสุข จํานวน ๗๗,๒๒๐  บาทคําช้ีแจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่
ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้กระทําผิดสาธารสุขเพิ่มขึ้น (๔๑๒๑๒๔) 
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   ๑.๗ ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บและขนขยะมูลฝอย  จํานวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท คําช้ีแจง 
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าทะเบียนผู้เสียค่าธรรมเนียมการจัดเก็บและขนขยะมูลฝอย
เพิ่มขึ้น (๔๑๒๑๐๗) 
   ๑.๘  ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนอุจาระและสิ่งปฏิกูล จํานวน  ๒,๐๐๐ บาท คําช้ีแจง 
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ขอใบอนุญาตเพิ่มขึ้น (๔๑๒๓๐๑) 
   ๑.๙  ค่าใบอนุญาตอื่นๆ   จํานวน   ๗๐๐ บาท   คําช้ีแจง   ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ขอใบอนุญาตอื่นๆ ลดลง (๔๑๒๓๙๙) 
 

 ๒.  หมวดรายได้จากทรัพย์สินรวมท้ังสิ้น   ๑๕๐,๐๐๐ บาทแยกเป็น  (๔๑๓๐๐๐) 
  ๒.๑  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจํานวน  ๑๕๐,๐๐๐ บาท   คําช้ีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปี

ที่ผ่านมา   เนื่องจากคาดว่าดอกเบี้ยเงินฝากจะเพิ่มขึ้น (๔๑๓๐๐๓) 
 ๓.  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์     (๔๑๔๐๐๐) 
  -  ไม่มี 

 ๔.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ดรวมท้ังสิ้น   ๑๒๑,๐๐๐ บาทแยกเป็น  (๔๑๕๐๐๐) 
  ๔.๑  ค่าขายแบบแปลนจํานวน   ๑๒๐,๐๐๐ บาท    คําช้ีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่าน
มา   เนื่องจากคาดว่าจะมีการขายแบบแปลนเพิ่มขึ้น (๔๑๕๐๐๔) 
  ๔.๒  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ    จํานวน  ๑,๐๐๐ บาท    คําช้ีแจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่
ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะเก็บรายได้จากส่วนนี้ลดลง (๔๑๕๙๙๙) 

ค. รายได้จากทุน 
 - ไมมี 

ง. เงินช่วยเหลือ 
 ๑.  หมวดภาษีจัดสรร    รวมท้ังสิ้น ๑๓,๓๔๙,๔๘๐ บาทแยกเป็น  (๔๒๑๐๐๐) 
  ๑.๑  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
 พ.ศ. ๒๕๔๒ จํานวน   ๕,๓๙๓,๔๘๐ บาท คําช้ีแจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา   เนื่องจากคาดว่าจะ
ได้รับการจัดสรรลดลง (๔๒๑๐๐๒) 
  ๑.๒  ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ใน ๙   จํานวน   ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท   คําช้ีแจง  ประมาณการไว้
มากกว่าปีที่ผ่านมา   เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น (๔๒๑๐๐๔) 
  ๑.๓  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จํานวน  ๗,๐๐๐  บาท  คําช้ีแจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง (๔๒๑๐๐๕) 
  ๑.๔  ภาษีสุรา  จํานวน  ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท   คําช้ีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น (๔๒๑๐๐๖) 
  ๑.๕  ภาษีสรรพสามิต  จํานวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท  คําช้ีแจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่าน
มา   เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง (๔๒๑๐๐๗) 



 

 

����������	�
�����������
�����
� �.�.����  �	��ก�������� �!"����#$�� 

 

��

  ๑.๖  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   จํานวน   ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท   คําช้ีแจง   ประมาณการไว้
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง (๔๒๑๐๑๓) 
  ๑.๗ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  จํานวน  
๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท    คําช้ีแจงประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง
(๔๒๑๐๑๕) 
  ๑.๘  ค่าภาคหลวงแร่  จํานวน  ๓๐,๐๐๐ บาท  คําช้ีแจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง (๔๒๑๐๑๒) 
   ๑.๙  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน  จํานวน ๙,๐๐๐  บาท คําช้ีแจง ประมาณ
การไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น (๔๒๑๐๐๑) 
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     (๔๓๐๐๐๐) 
 ๒.  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไปรวมท้ังสิ้น  ๖,๕๔๘,๑๖๐ บาทแยกเป็น (๔๓๑๐๐๐) 
  ๒.๑  เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 
จํานวน ๖,๕๔๘,๑๖๐ บาท   คําช้ีแจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดสรรเงิน

อุดหนุนลดลง (๔๓๑๐๐๒) 
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ (๔๔๐๐๐๐)  
 ๓.  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไประบุวัตถุประสงค์รวมท้ังสิ้น ๖,๔๕๑,๘๔๐ บาทแยกเป็น(๔๔๑๐๐๐) 
  ๓.๑  เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา   จํานวน  ๖,๔๕๑,๘๔๐ บาท คําช้ีแจง ประมาณการไว้

มากกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้น (๔๔๑๐๐๑) 
  ๓.๒  เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   จํานวน     

๑๔๐,๐๐๐ บาท คําช้ีแจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดสรรเงินอุดหนุน� ่าเดิม 

(๔๔๑๐๐๒) 
   ๓.๒  เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น   จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท คําช้ีแจง 
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

(๔๔๑๐๐๓) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริหารท่ัวไป (๐๐๑๐๐) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (๐๐๑๑๐) 
 

วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป   การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง   เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   
  ๒.  เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บข้อมูล  สถิติ  ตลอดจนวางแผนพัฒนา   เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.  เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทํานิติกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔.  เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการอํานวยการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ระดับอําเภอ   
เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  และมีประสิทธิภาพ 
 

งานท่ีทํา 
  ๑.  การบริหารงานทั่วไป   การบริหารงานบุคคล   และการบริหารงานคลัง 
  ๒.  จัดเก็บข้อมูล  สถิติ  ในการวางแผนพัฒนาและการจัดทํางบประมาณ 
  ๓.  การดําเนินกิจการสภา   และการประชุมสภา 
  ๔.  จัดเก็บข้อมูล  สถิติ  การจัดทํางบประมาณ 
  ๕.  อํานวยการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ระดับอําเภอ 
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  ๑.  สํานักงานปลัดอบต.    งบประมาณจํานวน ๑๑,๔๐๓,๖๙๐.๐๐ บาท 
  ๒.  ส่วนการคลัง    งบประมาณจํานวน ๑,๖๒๖,๔๒๐.๐๐ บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริหารทั่วไป(๐๐๑๐๐) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป(๐๐๑๑๐) 
 

 
งาน 

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจาํ 

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ 

ค่า 
สาธารณู   

ปโภค 

เงิน
อุดหนุน 

 
รายจ่ายอื่น 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

 
รวม 

หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

 
รหัสบัญชี 

 
๑. งานบริหารทั่วไป 
 
๒. งานบริหารงานคลัง 
 
 

 
๖,๔๐๕,๘๒๐ 

 
๙๓๒,๙๖๐ 

 
๑,๑๘๕,๙๓๐ 

 
๓๓๗,๐๘๐ 

 
๓,๓๖๓,๐๐๐ 

 
๒๘๒,๖๘๐ 

 
๑๕๗,๐๐๐ 

 
- 

 
- 
 
- 

 
๑๑,๕๔๐ 

 
- 

 
๒๘๐,๔๐๐ 

 
๗๓,๗๐๐ 

 
๑๑,๔๐๓,๖๙๐ 

 
๑,๖๒๖,๔๒๐ 

 
สํานักงานปลัด อบต. 

 
ส่วนการคลัง 

 
๐๐๑๑๑ 

 
๐๐๑๑๓ 

รวม ๗,๓๓๘,๗๘๐ ๑,๕๒๓,๐๑๐ ๓,๖๔๕,๖๘๐ ๑๕๗,๐๐๐ - ๑๑,๕๔๐ ๓๕๔,๑๐๐ ๑๓,๐๓๐,๑๑๐   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริหารท่ัวไป(๐๐๑๐๐) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน   (๐๐๑๒๐) 
 

วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๒.  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในท้องถิ่น   
   
 

งานท่ีทํา 
  ๑.  ประชาสัมพันธ์การป้องกันภัยต่างๆ เช่น  อัคคีภัย  ภัยแล้ง  ภัยหนาว  และวาตภัย  
                        และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  ๒.  รณรงค์ป้องกันและสนับสนุนการต่อต้านยาเสพติดในเขตพื้นที่ 
  ๓.  สนับสนุนการรณรงค์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 
   
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  ๑.  สํานักงานปลัดอบต.       งบประมาณจํานวน ๓๒๕,๐๐๐ บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริหารทั่วไป (๐๐๑๐๐) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐) 
 

 
งาน 

เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจํา 

 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแท
นใช้สอย
และวัสดุ 

ค่าสาธารณู 
ปโภค 

เงิน
อุดหนุน 

รายจ่าย
อื่นๆ 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

 
รวม 

 

หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

 

รหัสบัญชี 

 
๑.  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ 
      การรักษาความสงบภายใน 
 
๒. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
และระงับอัคคีภัย 
 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
 

๒๙๕,๐๐๐ 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
 

๒๙๕,๐๐๐ 

 
สํานักงานปลัด 

อบต. 
 

สํานักงานปลัด 
อบต. 

 
๐๐๑๒๑ 

 
 

๐๐๑๒๓ 

รวม - - ๓๒๕,๐๐๐ - - - - ๓๒๕,๐๐๐   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 

แผนงานการศึกษา   (๐๐๒๑๐) 
 

วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพื่อให้เด็กในวัยก่อนเรียนมีพัฒนาการที่ดี 
   ๒.  เพื่อให้เด็กนักเรียน  มีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ 
  ๓.  เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน   
  

งานท่ีทํา 
  ๑.  สนับสนุนส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยการเพิ่มสื่อการเรียนการสอนและอาหาร 
        กลางวัน  รวมทั้งการปรับภูมิทัศน์ด้วย 
  ๒.  สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้มีอาหารกลางวันรับประทาน 
  ๓.  ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
  ๔.  สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา 
  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  ๑.  สํานักงานปลัด อบต.       งบประมาณจํานวน  ๖,๒๘๑,๘๔๐  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 

แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) 
 

 
งาน 

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจาํ 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ 

ค่า 
สาธารณูป

โภค 

 
เงินอุดหนุน 

รายจ่าย
อื่นๆ 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

 
รวม 

 
หน่วยงาน 

เจ้าของงบประมาณ 

 
รหัสบัญชี 

 
๑. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
     การศึกษา 
 
๒.  งานระดับก่อนวัยเรียนและ 
      ประถมศึกษา 
 
๓.  งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
๑๔,๐๐๐ 

 
 

๒,๖๗๕,๘๔๐ 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 

๓,๕๙๒,๐๐๐ 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
๑๔,๐๐๐ 

 
 

๖,๒๖๗,๘๔๐ 
 
 
- 

 
สํานักงานปลัด 

อบต. 
 

สํานักงานปลัด 
อบต. 

 
สํานักงานปลัด 

อบต. 

 
๐๐๒๑๑ 

 
 

๐๐๒๑๒ 
 
 

๐๐๒๑๔ 

รวม - - ๒,๖๘๙,๘๔๐ - ๓,๕๙๒,๐๐๐ - - ๖,๒๘๑,๘๔๐   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม(๐๐๒๐๐) 

แผนงานสาธารณสุข   (๐๐๒๒๐) 
 

วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในด้านสาธารณสุข 
   ๒.  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  ปราศจากโรคต่างๆ 
  ๓.  เพื่อให้บริการเกี่ยวกับสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

งานท่ีทํา 
  ๑.  เพื่อจัดซื้อทรายอะเบทสําหรับป้องกันยุงลาย  ซึ่งเป็นสาเหตุของไข้เลือดออก 
        รณรงค์ป้องกันยุงลาย  ด้วยการพ่นหมอกควัน 
  ๒.  สนับสนุน  ส่งเสริมกิจกรรมของสถานีอนามัยในพื้นที่ 
  ๓.  จัดซื้อวัคซีนเพื่อป้องกันโรคในสัตว์ 
  ๔.  จัดซื้อวัสดุในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  ๑.  สํานักงานปลัด อบต.       งบประมาณจํานวน ๒๕๕,๐๐๐ บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 

แผนงานสาธารณสุข   (๐๐๒๒๐) 
 

 
งาน 

 

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจํา 

 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแท
นใช้สอย
และวัสดุ 

ค่า
สาธารณูป

โภค 

 
เงินอุดหนุน 

 
รายจ่าย

อื่นๆ 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

 
รวม 

 

หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

 

รหัสบัญชี 

 
๑. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั 
สาธารณสุข 
 
๒. งานบริการสาธารณสุขและ 
งานสาธารณสุขอื่น 
 
 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 

๑๑๕,๐๐๐ 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 

๑๔๐,๐๐๐ 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 

๒๕๕,๐๐๐ 

 
สํานักงานปลัด 

อบต. 
 

สํานักงานปลัด 
อบต. 

 
๐๐๒๒๑ 

 
 

๐๐๒๒๓ 

รวม - - ๑๑๕,๐๐๐ - ๑๔๐,๐๐๐ - - ๒๕๕,๐๐๐   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๐) 

 
วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรผู้ด้อยโอกาสต่าง เช่น   ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ติดเช้ือเอดส์  มี 
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

งานท่ีทํา 
  ๑.  สงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ยากจน  และผู้ด้อยโอกาส                                 
  ๒.  ให้การสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบลแร่ 
  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  ๑.  สํานักงานปลัด อบต.     งบประมาณจํานวน  ๑๔๐,๐๐๐  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๐) 

 

 
งาน 

 

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจํา 

 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแท
นใช้สอย
และวัสดุ 

ค่า
สาธารณูป

โภค 

 
เงินอุดหนุน 

 
รายจ่าย

อื่นๆ 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

 
รวม 

 

หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

 

รหัสบัญชี 

 
๑. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ 
     สังคมสงเคราะห์ 
 
๒. งานสวัสดิการสังคมและ 
สังคมสงเคราะห์ 
 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 

๑๔๐,๐๐๐ 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 

๑๔๐,๐๐๐ 

 
สํานักงานปลัด 

อบต. 
 

สํานักงานปลัด 
อบต. 

 

 
๐๐๒๓๑ 

 
 

๐๐๒๓๒ 

รวม - - ๑๔๐,๐๐๐ - - - - ๑๔๐,๐๐๐   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 
แผนงานเคหะและชุมชน   (๐๐๒๔๐) 

 
วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้าในพื้นที่ตําบล 
  ๒.  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชํารุดเสียหายในหมู่บ้าน 
 
  

งานท่ีทํา 
  ๑.  อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพังโคนในการขยายเขตบริการไฟฟ้า                  
  ๒.  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชํารุดภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
  ๓.  จัดทําผังเมืองขององค์การบริหารส่วนตําบล 
   

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  ๑.  ส่วนโยธา     งบประมาณจํานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 

แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) 
 

 
งาน 

 

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจํา 

 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแท
นใช้สอย
และวัสดุ 

ค่า
สาธารณูป

โภค 

 
เงินอุดหนุน 

 
รายจ่าย

อื่นๆ 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

 
รวม 

 

หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

 

รหัสบัญชี 

 
๑. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั 
    เคหะและชุมชน 
 
๒. งานไฟฟ้าถนน     
 
 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 

๖๐๐,๐๐๐ 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 

๖๐๐,๐๐๐ 

 
ส่วนโยธา 

 
 

ส่วนโยธา 

 
๐๐๒๔๑ 

 
 

๐๐๒๔๒ 

รวม - - - - ๖๐๐,๐๐๐ - - ๖๐๐,๐๐๐   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   (๐๐๒๕๐) 
 

วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริม 
  ๒.  เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
  ๓.  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
 
   
 

งานท่ีทํา 
  ๑.  การรณรงค์เพื่อให้เกิดการร่วมคิด  ร่วมทํา  ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน                                 
  ๒.  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร 
  ๓.  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตําบล 
   
   
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  ๑.  สํานักงานปลัด อบต.       งบประมาณจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐) 
 

 
งาน 

 

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจํา 

 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแท
นใช้สอย
และวัสดุ 

ค่า
สาธารณูป

โภค 

 
เงินอุดหนุน 

 
รายจ่าย

อื่นๆ 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

 
รวม 

 

หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

 

รหัสบัญชี 

 
๑. งานส่งเสริมและสนับสนุน 
     ความเข้มแข็งของชุมชน      
 
 
 

 
- 

 
- 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
สํานักงานปลัด 

อบต. 

 
๐๐๒๕๒ 

รวม - - ๒๐,๐๐๐ - - - - ๒๐,๐๐๐   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    (๐๐๒๖๐) 
 

วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพื่อดํารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น 
  ๒.  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง 
   
 

งานท่ีทํา 
  ๑.  จัดแข่งขันกีฬาประชาคมตําบล          
  ๒.  ส่งเสริมการออกกําลังกายของพนักงานและเจ้าหน้าที่  รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ 
  ๓.  สนับสนุนการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   
  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  ๑.  สํานักงานปลัด อบต.     งบประมาณจํานวน ๙๐๕,๐๐๐ บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(๐๐๒๖๐) 
 

 
งาน 

 

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจํา 

 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแท
นใช้สอย
และวัสดุ 

ค่า
สาธารณูป

โภค 

 
เงินอุดหนุน 

 
รายจ่าย

อื่นๆ 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

 
รวม 

 

หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

 

รหัสบัญชี 

 
๑. งานกีฬาและนันทนาการ 
 
 
๒. งานศาสนาวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 
 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
๒๒๐,๐๐๐ 

 
 

๒๖๐,๐๐๐ 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 

๔๒๕,๐๐๐ 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
๒๒๐,๐๐๐ 

 
 

๖๘๕,๐๐๐ 

 
สํานักงานปลัด 

อบต. 
 

สํานักงานปลัด 
อบต. 

 
๐๐๒๖๒ 

 
 

๐๐๒๖๓ 

รวม - - ๔๘๐,๐๐๐ - ๔๒๕,๐๐๐ - - ๙๐๕,๐๐๐   

 



 

 

����������	�
�����������
�����
� �.�.����  �	��ก�������� �!"����#$�� 

 

��

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านการเศรษฐกิจ (๐๐๓๐๐) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (๐๐๓๑๐) 
 

วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคล  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เหมาะสม 
  ๓.  เพื่อให้การรักษาความสะอาดในชุมชนถูกต้องตามสุขลักษณะ 
   
 

งานท่ีทํา 
  ๑.  การบริหารงานทั่วไป  และการบริหารงานบุคคล          
  ๒.  ก่อสร้างถนน สะพาน 
  ๓.  การก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
   
  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  ๑.  ส่วนโยธา    งบประมาณจํานวน     ๔,๓๓๓,๔๕๐  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านการเศรษฐกิจ (๐๐๓๐๐) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐) 
 

 
งาน 

 

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจํา 

 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
ใช้สอยและ

วัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโ

ภค 

เงิน
อุดหนุน 

รายจ่าย
อื่นๆ 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

 
รวม 

หน่วยงาน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

 

รหัสบัญชี 

 
๑. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั 
     อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
๒. งานก่อสร้างโครงสร้าง 
พื้นฐาน 
 

 
๖๓๙,๕๗๐ 

 
 
- 

 
๗๗๑,๗๒๐ 

 
 
- 

 
๗๑๐,๑๖๐ 

 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
- 

 
๑๒,๐๐๐ 

 
 

๒,๒๐๐,๐๐๐ 

 
๒,๑๓๓,๔๕๐ 

 
 

๒,๒๐๐,๐๐๐ 

 
ส่วนโยธา 

 
 

ส่วนโยธา 

 
๐๐๓๑๑ 

 
 

๐๐๓๑๒ 

รวม ๖๓๙,๕๗๐ ๗๗๑,๗๒๐ ๗๑๐,๑๖๐ - - - ๒,๒๑๒,๐๐๐ ๔,๓๓๓,๔๕๐   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านการเศรษฐกิจ (๐๐๓๐๐) 

แผนงานการเกษตร   (๐๐๓๒๐) 
 

วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมภายเขตพื้นที่ตําบลให้ดีขึ้น 
  ๒.  เพื่อส่งเสริมการเกษตรให้แก่ราษฎร 
  ๓.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรแก่ราษฎร 
   
 

งานท่ีทํา 
  ๑.  การบริหารงานทั่วไป  และการบริหารงานบุคคล          
  ๒.  ส่งเสริมการเกษตร 
  ๓.  การอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไมใ่นพื้นที่ 
   
   

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  ๑.  สํานักงานปลัด  อบต.  งบประมาณจํานวน  ๔๕,๐๐๐  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านการเศรษฐกิจ (๐๐๓๐๐) 

แผนงานการเกษตร (๐๐๓๒๐) 
 

 
งาน 

 

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจํา 

 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแท
นใช้สอย
และวัสดุ 

ค่า 
สาธารณู  

ปโภค 

 
เงินอุดหนุน 

 
รายจ่าย

อื่นๆ 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

 
รวม 

 

หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

 

รหัสบัญชี 

 
๑. งานส่งเสริมการเกษตร 
 
 
๒. งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้ 
 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
 

๑๕,๐๐๐ 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
 

๑๕,๐๐๐ 

 
สํานักงานปลัด 

อบต. 
 

สํานักงานปลัด 
อบต. 

 
๐๐๓๒๑ 

 
 

๐๐๓๒๒ 

รวม - - ๔๕,๐๐๐ - - - - ๔๕,๐๐๐   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านงบกลาง (๐๐๔๐๐) 

แผนงานงบกลาง   (๐๐๔๑๐) 
 

วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพื่อเป็นทุนเงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 
  ๒.  เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของราษฎร 
   
   

งานท่ีทํา 
  ๑.  เงินสํารองจ่าย          
  ๒.  เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
  ๓.  รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
  ๔.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง 
  ๕.  เงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 
   
  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  ๑.  สํานักงานปลัดอบต.      งบประมาณจํานวน ๑,๐๖๔,๖๐๐ บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านการดําเนินงานอื่น (๐๐๔๐๐) 

แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐) 
 

 
งาน 

เงินสมทบ
ประกัน 
สังคม 

เงินช่วย 
เหลืองบ

เฉพาะการ 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

เบี้ยยัง 
ชีพผู้ 

ป่วยเอดส์ 

เงินสํารอง
จ่าย 

รายจ่ายตาม
ข้อผูกพัน 

เงินสมทบ 
กบท. 

 
รวม 

 
หน่วยงาน 

เจ้าของงบประมาณ 

 
รหัสบัญชี 

 
๑. งานงบกลาง      
 
 
 
 

 
๒๙๕,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๒๙๙,๖๐๐ 

 
๑๔๐,๐๐๐ 

 
๑,๐๖๔,๖๐๐ 

 
สํานักงานปลัด อบต. 

 
๐๐๔๑๑ 

รวม ๒๙๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๙๙,๖๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑.๐๖๔.๖๐๐   

 
 



 

�	 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแร่     

อําเภอพังโคน    จังหวัดสกลนคร 
 

รายจ่ายงบกลาง 
หน่วยงานสํานักงานปลัด อบต. 

 

๑.  รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้รวม  ๑,๐๖๔,๖๐๐  บาทแยกเป็น (๕๑๐๐๐๐) 
 ๑.๑ หมวดรายจ่ายงบกลาง     ตั้งไว้รวม   ๑,๐๖๔,๖๐๐   บาท    แยกเป็น 
  ๑.๑.๑  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตั้งไว้  ๒๙๕,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล  ในอัตราร้อยละสิบของเงินเดือนและ
เงินเพิ่มต่างๆ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานงบกลาง (๑๑๐๓๐๐) 
  ๑.๑.๒  เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา    ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐ บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือในการดําเนินกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป   ปรากฏในแผนงานงบกลาง (๑๑๐๔๐๐) 
  ๑.๑.๓  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรค
เอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล  
ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้  รายละ  ๕๐๐ บาทต่อเดือน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (๑๑๐๙๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๕๐) 
  ๑.๑.๔  เงินสํารองจ่ายตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีเร่งด่วน
หรือไมไ่ด้ตั้งจ่ายไว้  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (๑๑๑๐๐๐) 

 ๑.๑.๕  รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้รวม  ๒๙๙,๖๐๐ บาท แยกเป็น     
   ๑.๑.๕.๑  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลแร่ ตั้งไว้  ๙๙,๖๐๐  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลแร่  ในอัตราร้อยละสามสิบ  ของงบประมาณที่
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรให้ตามรายหัวประชากรในตําบล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (๑๑๑๑๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๕๒) 

   ๑.๑.๕.๒  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อของบุคลกรขององค์การบริหารส่วนตําบลแร่  
ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท   
สําหรับผู้บริหาร  พนักงานส่วนตําบล   พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต.  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (๑๑๑๑๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๘๒) 
  ๑.๑.๖  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)ตั้งไว้ ๑๔๐,๐๐๐
บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น    ในอัตราร้อยละหนึ่งของ
ประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานงบกลาง (๑๒๐๑๐๐) 



 

�
 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแร่     

อําเภอพังโคน    จังหวัดสกลนคร 
 

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 
 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น    จํานวน  ๑๙,๓๗๕,๕๓๐  บาทแยกเป็น 
 

๑. งบบุคลากร     ตั้งไว้รวม   ๗,๕๙๑,๗๕๐ บาทแยกเป็น (๕๒๐๐๐๐) 
 ๑.๑  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจําตั้งไว้รวม   ๖,๔๐๕,๘๒๐ บาท แยกเป็น 

  ๑.๑.๑  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ตั้งไว้รวม  ๓,๒๖๒,๔๐๐ บาท แยกเป็น (๕๒๑๐๐๐) 
   ๑.๑.๑.๑  เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล / รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล   ตั้งไว้   ๕๑๔,๑๖๐   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   จํานวน  ๑๒  เดือน    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (๒๑๐๑๐๐) 
   ๑.๑.๑.๒  เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล/รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตั้งไว้ ๔๒,๑๒๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๒๑๐๒๐๐) 
   ๑.๑.๑.๓  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล / รองนายก
องค์การ บริหารส่วนตําบลตั้งไว้ ๔๒,๑๒๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน  ๑๒  เดือน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๒๑๐๓๐๐) 
   ๑.๑.๑.๔  เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   ตั้งไว้ 
๘๖,๔๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 
๑๒  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๒๑๐๔๐๐) 
   ๑.๑.๑.๕  เ งินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ตั้งไว้
๒,๕๗๗,๖๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล             
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน  ๑๒  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
(๒๑๐๖๐๐) 
 



 

�� 

 

  ๑.๑.๒  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  ตั้งไว้รวม  ๓,๑๔๓,๔๒๐ บาท  แยกเป็น (๕๒๒๐๐๐) 
   ๑.๑.๒.๑  เงินเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตั้งไว้ ๓๒๖,๗๖๐ บาท  เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  ๑๒  เดือน  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (๒๒๐๑๐๐) 
   ๑.๑.๒.๒  เงินเดือนรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ตั้งไว้ ๒๑๒,๒๒๐ บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๒๒๐๑๐๐) 

๑.๑.๒.๓ เงินเดือนหัวหน้าสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตั้งไว้ 
๑๘๙,๗๒๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล   จํานวน  ๑๒ เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (๒๒๐๑๐๐) 
   ๑.๑.๒.๔ เงินเดือนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนตั้งไว้ ๑๒๘,๓๔๐ บาทเพื่อ
จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน  ๑๒ เดือน  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (๒๒๐๑๐๐) 
   ๑.๑.๒.๕ เงินเดือนนักวิชาการเกษตรตั้งไว้  ๑๓๑,๔๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร  จํานวน  ๑๒  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (๒๒๐๑๐๐)  
   ๑.๑.๒.๖ เงินเดือนนักวิชาการศึกษาตั้งไว้  ๑๗๖,๑๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา  จํานวน  ๑๒  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  (๒๒๐๑๐๐) 
   ๑.๑.๒.๗ เงินเดือนนักพัฒนาชุมชนตั้งไว้  ๑๔๓,๑๖๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน  จํานวน  ๑๒  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  (๒๒๐๑๐๐) 
   ๑.๑.๒.๘ เงินเดือนบุคลากรตั้งไว้  ๑๔๖,๗๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนตําบล  ตําแหน่งบุคลากร  จํานวน  ๑๒  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  (๒๒๐๑๐๐) 
   ๑.๑.๒.๙ เงินเดือนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งไว้ ๒๔๙,๒๔๐   
บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จํานวน  ๑๒  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (๒๒๐๑๐๐) 
   ๑.๑.๒.๑๐ เงินเดือนนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพตั้งไว้  ๑๖๘,๘๔๐  บาทเพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  จํานวน  ๑๒  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (๒๒๐๑๐๐) 
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   ๑.๑.๒.๑๑ เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการตั้งไว้ ๑๕๐,๔๘๐  บาทเพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  ๑๒ เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (๒๒๐๑๐๐)  
   ๑.๑.๒.๑๒  เงินเดือนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ตั้งไว้ ๑๖๑,๑๒๐ บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จํานวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๒๒๐๑๐๐)  
    

   ๑.๑.๒.๑๓  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล   ตั้งไว้รวม ๙๔๐,๙๔๐ บาท 

แยกเป็น 
    ๑.๑.๒.๑๓.๑ เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสําหรับพนักงานส่วนตําบล   ตั้งไว้   
๔๙๓,๒๐๐ บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสําหรับพนักงานส่วนตําบลสังกัดสํานักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล   จํานวน  ๑๒  เดือน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(๒๒๐๒๐๐) 
    ๑.๑.๒.๑๓.๒ เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวพนักงานส่วนตําบล   ตั้งไว้   
๒๔๗,๗๔๐ บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวพนักงานส่วนตําบลสังกัดสํานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  ๑๒  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(๒๒๐๒๐๐) 

   ๑.๑.๒.๑๔ เงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจําตําแหน่ง 
ตั้งไว้ ๒๑๘,๔๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจําตําแหน่ง นัก
บริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(๒๒๐๓๐๐) 
    

 ๑.๒ หมวดค่าจ้างช่ัวคราว ตั้งไว้รวม  ๑,๑๘๕,๙๓๐ บาท     แยกเป็น 

  ๑.๒.๑ เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)ตั้งไว้รวม  ๑,๑๘๕,๙๓๐  บาท  แยกเป็น    (๕๒๒๐๐๐) 
   ๑.๒.๑.๑ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ตั้งไว้
๒๐๒,๐๕๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  สังกัดสํานักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลรายเดือน  ๓ ตําแหน่ง  จํานวน  ๑๒ เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๒๒๐๖๐๐) 
   ๑.๒.๑.๒ ค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตําแหน่งนักการภารโรง  ตั้งไว้ ๘๔,๖๐๐ บาทเพื่อ
จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตําแหน่งนักการภารโรง   สังกัดสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   
รายเดือน จํานวน  ๑๒  เดือน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (๒๒๐๖๐๐) 
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   ๑.๒.๑.๓  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตําแหน่งคนสวน  ตั้งไว้ ๘๔,๖๐๐ บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตําแหน่งคนสวน   สังกัดสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลรายเดือน        
จํานวน ๑๒ เดือน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (๒๒๐๖๐๐) 
   ๑.๒.๑.๔  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตําแหน่งคนงานทั่วไป   ตั้งไว้  ๑๒๘,๑๖๐ บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตําแหน่งคนงานทั่วไป   สังกัดสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลราย
เดือน   ๒  ตําแหน่ง จํานวน  ๑๒ เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(๒๒๐๖๐๐) 
   ๑.๒.๑.๕  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตําแหน่งยาม   ตั้งไว้  ๖๔,๐๘๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตําแหน่งยาม   สังกัดสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลรายเดือน จํานวน  ๑๒ 
เดือน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (๒๒๐๖๐๐) 
   ๑.๒.๑.๖  ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์  ตั้งไว้ ๗๘,๓๖๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์  สังกัดสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลรายเดือน  จํานวน  ๑๒ เดือน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
(๒๒๐๖๐๐) 
    ๑.๒.๑.๗  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ สุขาภิบาล   ตั้งไว้  
๗๕,๒๔๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล   สังกัดสํานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลรายเดือน จํานวน  ๑๒ เดือน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  (๒๒๐๖๐๐) 
   ๑.๒.๑.๘  ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  ตั้งไว้ 
๗๕,๒๔๐ บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  สังกัดสํานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลรายเดือน จํานวน  ๑๒  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  (๒๒๐๖๐๐) 
    

   ๑.๒.๑.๙  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้รวม  ๓๙๓,๖๐๐ บาท  แยกเป็น 
    ๑.๒.๑.๙.๑ เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  
๓๘๖,๔๐๐ บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจ้างสังกัดสํานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(๒๒๐๗๐๐) 
    ๑.๒.๑.๑๐.๒ เงินเพิ่มพิเศษของพนักงานจ้าง    ตั้งไว้   ๗,๒๐๐ บาท   เพื่อ
จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม   จํานวน  ๑๒ เดือน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๒๑๐๗๐๐) 
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  ๒.  งบดําเนินการ  ตั้งไว้รวม   ๗,๑๗๗,๘๔๐   บาทแยกเป็น  (๕๓๐๐๐๐)  
 ๒.๑ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุตั้งไว้รวม ๗,๑๗๗,๘๔๐ บาท แยกเป็น 

  ๒.๑.๑  ค่าตอบแทนตั้งไว้รวม   ๕๘๒,๔๐๐ บาท แยกเป็น (๕๓๑๐๐๐) 
   ๒.๑.๑.๑ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร       
ส่วนตําบล ตั้งไว้ ๒๖๗,๔๐๐ บาท แยกเป็น 
     ๒.๑.๑.๑.๑  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทน
สมาชิก อปพร. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลอื่นๆ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๑๐๑๐๐) 
     ๒.๑.๑.๑.๒  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตั้งไว้  ๒๑๗,๔๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๑๐๑๐๐) 

   ๒.๑.๑.๒  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับพนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิรับค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(๓๑๐๓๐๐) 
   ๒.๑.๑.๓  ค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้ ๑๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วน
ตําบลและผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
(๓๑๐๔๐๐) 
   ๒.๑.๑.๔  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตั้งไว้  ๓๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (๓๑๐๕๐๐) 
   ๒.๑.๑.๕ เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   (๓๑๐๖๐๐) 
    

  ๒.๑.๒ ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม   ๓,๘๓๑,๖๐๐     บาท    แยกเป็น (๕๓๒๐๐๐) 
   ๒.๑.๒.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตั้งไว้ ๙๙๖,๖๐๐ บาท แยกเป็น 
     ๒.๑.๒.๑.๑ ค่าจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอย ตั้งไว้ ๒๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่ากําจัดขยะมูลฝอยแก่เทศบาลอําเภอพังโคน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(๓๒๐๑๐๐)  
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     ๒.๑.๒.๑.๒ ค่าจ้างเหมาพนักงาน ตั้งไว้  ๖๓๖,๖๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมารายวัน จํานวน ๑๐ ราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๒๐๑๐๐)  
     ๒.๑.๒.๑.๓  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการต่างๆ ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง  ค่าจัดทําวารสารเอกสารต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๒๐๑๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙  หน้า ๘๕)  
   ๒.๑.๒.๒ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองคณะผู้มาตรวจเยี่ยม คณะผู้มาศึกษาดูงานศึกษาดูงาน   ค่ารับรองในการประชุม  
ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   (๓๒๐๒๐๐) 
 

   ๒.๑.๒.๓ รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ  ตั้งไว้รวม   ๒,๗๑๕,๐๐๐ บาท    แยกเป็น           
    ๒.๑.๒.๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ  ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการต่างๆ    การจัดงานวันสําคัญวันสําคัญทางศาสนาและทางราชการ  เช่น  
วันพ่อ  วันแม่  วันเด็ก  วันปิยมหาราช ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
(๓๒๐๓๐๐) 
    ๒.๑.๒.๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมท้องถิ่นตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(๓๒๐๓๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘หน้า ๘๔) 
    ๒.๑.๒.๓.๓ ค่าใช้จ่ายเตรียมการรับ–ส่งเสด็จฯตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับและส่งเสด็จฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  (๓๒๐๓๐๐) 
    ๒.๑.๒.๓.๔ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนตั้งไว้
๕๐,๐๐๐ บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน   (๓๒๐๓๐๐)
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘หน้า ๗๙) 
    ๒.๑.๒.๓.๕  ค่าใช้จ่ายในการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน ตั้งไว้   ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. เพื่อให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน (๓๒๐๓๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘หน้า ๘๒) 
    ๒.๑.๒.๓.๖  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตั้งไว้  ๖๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเมื่อครบวาระและเลือกตั้งซ่อมกรณีตําแหน่งว่างก่อนครบวาระ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๒๐๓๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๘๔) 
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    ๒.๑.๒.๓.๗ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ  อบรมสัมมนาของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (๓๒๐๓๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘หน้า๘๕) 
    ๒.๑.๒.๓.๘ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาธิปไตยตั้งไว้ ๑๔,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย  และกฎหมายต่างๆ   รวมทั้งการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์
ประชาธิปไตย    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๒๐๓๐๐)(แผนพัฒนาสามปี 

พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘หน้า ๘๔) 

    ๒.๑.๒.๓.๙  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ตั้งไว้  
๓๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตําบลแร่ ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(๓๒๐๓๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘หน้า ๘๑)  

    ๒.๑.๒.๓.๑๐ โครงการจัดงานลอยกระทง   ตั้งไว้   ๑๐๐,๐๐๐  บาทเพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทงประจําปี ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(๓๒๐๓๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘หน้า ๖๒) 
    ๒.๑.๒.๓.๑๑ โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์  ตั้งไว้ 
๑๐๐,๐๐๐บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแร่  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  (๓๒๐๓๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘หน้า ๖๒) 
    ๒.๑.๒.๓.๑๒ โครงการจัดแข่งขันกีฬาประชาคมตําบลแร่ต้านยาเสพติด  
ตั้งไว้   ๑๐๐,๐๐๐   บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดแข่งขันกีฬาประชาคมตําบลแร่ต้านยา
เสพติดประจําปี  ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(๓๒๐๓๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘หน้า ๕๓) 
    ๒.๑.๒.๓.๑๓ โครงการเข้าร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชาและวันเข้าพรรษา  
ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ  ค่าอาหารในการเข้าร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชาและวัน
เข้าพรรษา ตามสถานที่กําหนดจัดกิจกรรม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ   (๓๒๐๓๐๐)   
    ๒.๑.๒.๓.๑๔ โครงการจัดงานวันสําคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานในวันสําคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ 
ศูนย์    เช่น  วันพ่อ  วันแม่  วันไหว้ครู  วันเด็ก  ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  (๓๒๐๓๐๐) 
    ๒.๑.๒.๓.๑๕ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐ บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (๓๒๐๓๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๕๓) 
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    ๒.๑.๒.๓.๑๖ โครงการจัดแข่งขันกีฬายุวชนตําบลแร่ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬายุวชนตําบลแร่ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๓๒๐๓๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘หน้า ๕๓) 

    ๒.๑.๒.๓.๑๗ โครงการ อบต.แร่ พบประชาชน ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ อบต.แร่ พบประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป (๓๒๐๓๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘หน้า ๘๐) 

    ๒.๑.๒.๓.๑๘ โครงการ พ่นหมอกควัน ประจําปี  ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ พ่นหมอกควัน ประจําปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (๓๒๐๓๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘หน้า ๘๐) 

    ๒.๑.๒.๓.๑๙ โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจําปี ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจําปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ (๓๒๐๓๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๕๙) 
    ๒.๑.๒.๓.๒๐ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ปลอดภัยจากโรค ตั้งไว้ 
๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ปลอดภัยจากโรค ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (๓๒๐๓๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๕๔) 

    ๒.๑.๒.๓.๒๑ โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐
บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน(๓๒๐๓๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๖๐) 
    ๒.๑.๒.๓.๒๒ โครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อชาวตําบลแร่ ตั้งไว้ 
๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อชาวตําบลแร่ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (๓๒๐๓๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๘๓) 

    ๒.๑.๒.๓.๒๓ โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพใน
สถานศึกษา ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย การอพยพในสถานศึกษา  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
(๓๒๐๓๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๘๓) 

    ๒.๑.๒.๓.๒๔ ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้
ยากไร้ ตั้งไว้ ๑๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (๓๒๐๓๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๘๘) 

    ๒.๑.๒.๓.๒๕ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา   ตั้งไว้   
๖๕๒,๐๐๐ บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๓ ศูนย์ 

“ท้ังน้ี จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (๓๒๐๓๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า๕๑) 
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    ๒.๑.๒.๓.๒๖ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก    ตั้งไว้  ๑๔,๐๐๐ บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  ๓ ศูนย์   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (๓๒๐๓๐๐)
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๘๕) 
    ๒.๑.๒.๓.๒๗ โครงการศึกษาดูงาน   ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐ บาท   เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการศึกษาดูงานสําหรับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(๓๒๐๓๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.

๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๘๕) 
     ๒.๑.๒.๓.๒๘ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ตั้งไว้  
๒๐๐,๐๐๐ บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (๓๒๐๓๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๘๕) 
     ๒.๑.๒.๓.๒๙  โครงการสนับสนุนรวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ ประจําปี ๒๕๕๗   ตั้งไว้  ๑๒๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นอําเภอพังโคน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๒๐๔๐๐) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๘๕) 
 

   ๒.๑.๒.๔ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๒๐๔๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๘๐) 
       

 ๒.๑.๓ ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม  ๒,๗๖๓,๘๔๐  บาทแยกเป็น  (๕๓๓๐๐๐)  
   ๒.๑.๓.๑  ค่าวัสดุสํานักงานตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ  เช่น  ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษ ไม้บรรทัด  น้ําดื่ม  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (๓๓๐๑๐๐)   
   ๒.๑.๓.๒ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงาน
บ้าน งานครัวต่าง ๆ เช่น น้ํายาล้างห้องน้ํา   แก้วน้ํา  ถ้วยชาม  จาน  ช้อน  หม้อต่างๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๓๐๓๐๐) 
   ๒.๑.๓.๓ ค่าอาหารเสริม(นม)  ตั้งไว้  ๑,๙๕๓,๘๔๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแร่  ๖ โรงเรียน จํานวน ๑,๖๓๔,๓๖๐ 

บาท และสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ จํานวน ๓๑๙,๔๘๐ บาท  “ท้ังน้ี จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (๓๓๐๔๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙หน้า ๕๑)  
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   ๒.๑.๓.๔  ค่าวัสดุพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
พาหนะและขนส่งต่าง ๆ  เช่น ยางนอก ยางใน  แบตเตอรี่  น้ํามันเบรก  หม้อน้ํารถยนต์  ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๓๐๗๐๐) 
   ๒.๑.๓.๕ ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นตั้งไว้ ๓๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เช้ือเพลิงต่างๆ เช่น   น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันสองที แก๊สหุงต้ม ถ่าน จารบี ฯลฯ   ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (๓๓๐๘๐๐) 
   ๒.๑.๓.๖  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อน้ํายาและเคมีภัณฑ์ ในการพ่นหมอกควัน วัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ชนิดต่างๆ วัสดุการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (๓๓๐๙๐๐) (แผนพัฒนาสามปี 

พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙หน้า ๕๖) 
   ๒.๑.๓.๗  ค่าวัสดุการเกษตร   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธ์พืช
ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อบํารุงรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะตําบลแร่ เช่น เทียนทอง โกศล ต้นหลิว  คริสต์มาส 
ฯลฯ ค่าจัดซื้อปุ๋ย และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ในการดูแลรักษาสวนสาธารณะตําบลแร่  เช่น  จอบ เสียม  คราด
สปริงเกลอร์ กรรไกรตัดแต่งกิ่ง  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการเกษตร
(๓๓๑๐๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๖๔) 

   ๒.๑.๓.๘  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น  ผ้าเขียนป้าย พู่กันและสี แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้างอัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๓๑๑๐๐) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๖๖) 
   ๒.๑.๓.๙ ค่าวัสดุกีฬา  ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาต่างๆ สําหรับหมู่บ้าน   เช่น  ฟุตบอล  ตะกร้อ  ลูกเปตอง  วอลเลย์บอล   เชือกกระโดด  ลูกเทเบิล
เทนนิส   โต๊ะเทเบิลเทนนิส   ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (๓๓๑๓๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘หน้า ๕๓) 
   ๒.๑.๓.๑๐ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น  ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นซีดีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง   
สายเคเบิล  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(๓๓๑๔๐๐) 

 ๒.๒ หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม  ๑๕๗,๐๐๐ บาทแยกเป็น (๕๓๔๐๐๐) 
  ๒.๒.๑  ค่าไฟฟ้าตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและกิจการที่องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (๓๔๐๑๐๐) 
  ๒.๒.๒  ค่าโทรศัพท์ตั้งไว้  ๒๔,๐๐๐  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๔๐๓๐๐) 
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  ๒.๒.๓  ค่าไปรษณีย์ตั้งไว้  ๖,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์และค่ารับบริการ
ในการส่งไปรษณีย์ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๔๐๔๐๐) 
  ๒.๒.๔  ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมตั้งไว้ ๒๗,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับบริการ
อินเตอร์เน็ตตําบลและระบบวีดีโอคอนเฟอเร็น ขององค์การบริหารส่วนตําบล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๔๐๕๐๐) 

๓.  งบลงทุนตั้งไว้รวม  ๒๘๐,๔๐๐     บาทแยกเป็น  (๕๔๐๐๐๐) 
 ๓.๑  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างตั้งไว้รวม  ๒๘๐,๔๐๐  บาทแยกเป็น 

  ๓.๑.๑ ค่าครุภัณฑ์      ตั้งไว้รวม   ๒๘๐,๔๐๐   บาท   แยกเป็น (๕๔๑๐๐๐) 

   ๓.๑.๑.๑  ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน ตั้งไว้รวม  ๒๒๒,๐๐๐  บาทแยกเป็น 
     ๓.๑.๑.๑.๑  โต๊ะพับขาว  ตั้งไว้  ๓๑,๕๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อโต๊ะพับโฟเมก้า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เซนติเมตร สูง  ๗๕  
เซนติเมตร ขอบโต๊ะมียางกันกระแทก ปลายขามีจุกปรับระดับ สูง-ตํ่า เหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. 
จํานวน  ๗  ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๔๑๐๑๐๐) 
     ๓.๑.๑.๑.๒ เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง  ตั้งไว้   ๗๘,๕๐๐  บาทเพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก ทําจากพลาสติกเกรด เอ จํานวน  ๓๑๔ ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๔๑๐๑๐๐) 
     ๓.๑.๑.๑.๓  เต็นท์ผ้าใบ ตั้งไว้  ๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ ขนาด ๔x๘ เมตร ทรงโค้ง จํานวน  ๒  หลัง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๔๑๐๑๐๐) 
     ๓.๑.๑.๑.๔  ช้ันเก็บแฟ้มเหล็ก  ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อช้ันเก็บแฟ้มเหล็ก ๔ ช้ัน  ๔๐ ช่อง จํานวน ๑ ตัว คุณลักษณะทําจากเหล็กอย่างดี พ่นสีเรียบร้อย 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๙๒ ซม. หน้าไม่น้อยกว่า ๓๑ ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (๔๑๐๑๐๐) 
      ๓.๑.๑.๑.๕  ตู้เก็บเอกสารเหล็กทึบ ชนิด ๒ บาน ตั้งไว้ ๗,๐๐๐ 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กทึบชนิด ๒ บาน จํานวน ๒ ตัว คุณลักษณะทําจากเหล็กอย่าง
ดี พ่นสีเรียบร้อย ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๙๑ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๔๕ ซ.ม. สูงไม่น้อยกว่า ๑๘๓ ซม. ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานทั่วไป (๔๑๐๑๐๐) 
      ๓.๑.๑.๑.๖  ช้ันเก็บแฟ้มเหล็ก  ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
จัดซื้อช้ันเก็บแฟ้มเหล็ก ๕ ช้ัน จํานวน ๒ ตัว คุณลักษณะทําจากเหล็กอย่างดี พ่นสีเรียบร้อย ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า ๙๒ ซม. หน้าไม่น้อยกว่า ๓๑ ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป (๔๑๐๑๐๐) 
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    ๓.๑.๑.๒  ค่าครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้  ๒๕,๐๐๐  บาท  แยกเป็น 
      ๓.๑.๑.๒.๑  กล้องถ่ายรูปความละเอียดสูง ระบบดิจิตอล ตั้งไว้ 
๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูปความละเอียดสูง ระบบดิจิตอล จํานวน ๑ ตัว 
คุณลักษณะ มีระบบแฟลชในตัว / ความละเอียดไม่ตํ่ากว่า ๒๔ Mp หรือเทียบเท่า / ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 
๓ นิ้ว เลนส์คิทไม่ตํ่ากว่า ๑๘-๕๕ มม. หรือเทียบเท่า /สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก
เมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน / สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ / มี
กระเป๋าบรรจุกล้องพร้อมอุปกรณ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานทั่วไป (๔๑๐๑๐๐) 
     ๓.๑.๑.๓   ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ ๓๓,๔๐๐ บาท แยกเป็น 
      ๓.๑.๑.๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล จํานวน  ๑  เครื่อง คุณลักษณะ มีหน่วยประมวลผลการ 
(CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz มี
หน่วยความจําแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า ๖ MB จํานวน ๑ หน่วย / มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
แยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีความจําขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB / มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB จํานวน ๑ หน่วย / มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จํานวน ๑ หน่วย / มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน ๑ หน่วย / มีช่องเช่ือมต่อ
ระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง / มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า 
มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จํานวน ๑ หน่วย ตั้งจ่ายจ่ายเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานทั่วไป (๔๑๐๑๐๐)  
     ๓.๑.๑.๓.๒ เครื่องพิมพ์ ตั้งไว้ ๘,๔๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จํานวน ๒ เครื่อง คุณลักษณะ เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน / ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก(inkjet)/ มีความละเอียด
ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ x ๑๒๐๐ dpi / มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที / มี
ความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้า ต่อนาที / สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดํา – สี )
ได้ / มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๒,๔๐๐ dpi / มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ / 
สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ สําเนา / สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ 
ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ / สามารถใช้ได้กับขนาดกระดาษ A๔ ,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น ตั้งจ่ายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานทั่วไป (๔๑๐๑๐๐) 
      

๔.  งบเงินอุดหนุนตั้งไว้รวม   ๔,๑๕๗,๐๐๐ บาทแยกเป็น (๕๖๐๐๐๐) 
 ๔.๑ หมวดเงินอุดหนุนตั้งไว้รวม ๔,๑๕๗,๐๐๐   บาทแยกเป็น  (๕๖๑๐๐๐) 
  ๔.๑.๑ เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน  ตั้งไว้  ๓,๕๙๒,๐๐๐ บาท   
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน  ๖ แห่งในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแร่
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“ท้ังน้ี จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา(๖๑๐๒๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘หน้า๕๑) 
  ๔.๑.๒  เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลแร่   ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของสภาวัฒนธรรมตําบลแร่  (จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัดแล้ว)   ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๖๑๐๔๐๐) (แผนพัฒนาสาม

ปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๖๒) 
  ๔.๑.๓ เงินอุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้าน   ตั้งไว้  ๔๒๐,๐๐๐ บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ในการจัดงานประเพณีต่างๆ ในหมู่บ้าน  เช่น  บุญกองข้าว  บุญพระเวทสันดร ฯลฯ  จํานวน  ๑๔ หมู่บ้าน

(จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัดแล้ว)   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (๖๑๐๔๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๖๒)  
  ๔.๑.๔ เงินอุดหนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานของ อสม.  ตั้งไว้   ๑๔๐,๐๐๐   บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานของ อสม.  ในการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุข   การแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ   การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน (ศสมช.)   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (๖๑๐๔๐๐) (แผนพัฒนา

สามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๕๗) 
       

๕.  งบรายจ่ายอื่นตั้งไว้รวม  ๑๑,๕๔๐ บาทแยกเป็น (๕๕๐๐๐๐)  
 ๕.๑  หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม ๑๑,๕๔๐ บาท แยกเป็น 
  ๕.๑.๑  ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้ ๑๑,๕๔๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๖๑๐๑๐๐)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

�� 

 

  รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแร่     

อําเภอพังโคน    จังหวัดสกลนคร 
 

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 
 

ส่วนการคลัง 
 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  ๑,๖๒๖,๔๒๐ บาทแยกเป็น 
 

๑.  งบบุคลากร   ตั้งไว้รวม   ๑,๒๗๐,๐๔๐ บาทแยกเป็น(๕๒๐๐๐๐) 
 ๑.๑หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ตั้งไว้รวม  ๙๓๒,๙๖๐ บาท แยกเป็น 

  ๑.๑.๑  เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา)ตั้งไว้รวม  ๙๓๒,๖๒๐ บาท แยกเป็น (๕๒๒๐๐๐) 
   ๑.๑.๑.๑ เงินเดือนผู้อํานวยการกองคลัง ตั้งไว้ ๒๕๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๒๒๐๑๐๐)  
   ๑.๑.๑.๒ เงินเดือนนักวิชาการการเงินและบัญชีตั้งไว้  ๑๕๗,๘๖๐ บาทเพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี  จํานวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (๒๒๐๑๐๐)  
   ๑.๑.๑.๓ เงินเดือนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีตั้งไว้  ๑๒๓,๙๐๐   บาทเพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (๒๒๐๑๐๐) 
   ๑.๑.๑.๔ เงินเดือนเจ้าพนักงานพัสดุตั้งไว้  ๑๓๘,๗๒๐  บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ๑ ตําแหน่ง จํานวน  ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (๒๒๐๑๐๐)  
   ๑.๑.๑.๕  เงินเดือนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ตั้งไว้  ๑๑๙,๓๔๐  บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน ๑๒ เดือน  ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (๒๒๐๑๐๐) 
   ๑.๑.๑.๖  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล ตั้งไว้รวม ๙๖,๑๔๐ บาท แยก
เป็น 
    ๑.๑.๑.๖.๑  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสําหรับพนักงานส่วนตําบลตั้งไว้   ๗,๐๒๐ 
บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสําหรับพนักงานส่วนตําบลสังกัดส่วนการคลังจํานวน ๑๒ เดือน ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(๒๒๐๒๐๐) 
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    ๑.๑.๑.๖.๒  เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวพนักงานส่วนตําบล ตั้งไว้   
๘๙,๑๒๐ บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวพนักงานส่วนตําบลสังกัดส่วนการคลัง   จํานวน  

๑๒ เดือน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(๒๒๐๒๐๐) 
    ๑.๑.๑.๗  เงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจําตําแหน่ง   
ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจําตําแหน่ง นัก
บริหารงานคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๒๒๐๓๐๐) 
 

 ๑.๒ หมวดค่าจ้างช่ัวคราว ตั้งไว้รวม  ๓๓๗,๐๘๐ บาทแยกเป็น 

  ๑.๒.๑  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ตั้งไว้รวม   ๓๓๗,๐๘๐ บาท แยกเป็น (๕๒๒๐๐๐) 
   ๑.๒.๑.๑  ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการตั้งไว้  ๑๐๓,๐๘๐ 
บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการรายเดือน  สังกัดส่วนการคลัง  จํานวน 

๑๒ เดือน    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (๒๒๐๖๐๐) 
   ๑.๒.๑.๒  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ตั้งไว้
๗๘,๓๖๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้รายเดือน สังกัดส่วน

การคลัง  จํานวน  ๑๒  เดือน    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (๒๒๐๖๐๐)  

    ๑.๒.๑.๓ ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ตั้งไว้ ๗๕,๒๔๐ บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุรายเดือน สังกัดส่วนการคลัง จํานวน ๑๒ 
เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๒๒๐๖๐๐) 

   ๑.๒.๑.๔ เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง   ตั้งไว้  ๘๐,๔๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น

เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจ้างสังกัดส่วนการคลัง   จํานวน  ๑๒ เดือน   ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(๒๒๐๗๐๐) 
 

 ๒.  งบดําเนินการ       ตั้งไว้รวม   ๒๘๒,๖๘๐ บาท   แยกเป็น  (๕๓๐๐๐๐) 
 ๒.๑  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     ตั้งไว้รวม  ๒๘๒,๖๘๐  บาท แยกเป็น       

  ๒.๑.๑  ค่าตอบแทนตั้งไว้รวม  ๑๔๓,๖๘๐  บาท แยกเป็น (๕๓๑๐๐๐) 
   ๒.๑.๑.๑  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบล ตั้งไว้   ๖๘,๖๘๐   บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป   (๓๑๐๑๐๐)  

   ๒.๑.๑.๒  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับพนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิรับค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

(๓๑๐๓๐๐) 
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   ๒.๑.๑.๓  ค่าเช่าบ้าน    ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงาน
ส่วนตําบลและผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป   (๓๑๐๔๐๐) 
๒.๑.๑.๔   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน 

ช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   (๓๑๐๕๐๐) 
๒.๑.๑.๕  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน 

ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งจ่ายจาก 

เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   (๓๑๐๖๐๐)    

  ๒.๑.๒  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้รวม  ๗๙,๐๐๐  บาท  แยกเป็น (๕๓๒๐๐๐) 
   ๒.๑.๒.๑  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับ
วารสารและค่าจัดทําเอกสารต่างๆค่าธรรมเนียมต่างๆ   ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ลงทะเบียนอบรมสัมมนา  ของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป (๓๒๐๑๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘หน้า๘๕) 
   ๒.๑.๒.๒  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่ารับรองคณะผู้มาตรวจเยี่ยม  ศึกษาดูงานฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป(๓๒๐๒๐๐) 
    ๒.๑.๒.๓  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
อื่นๆ   ตั้งไว้  ๓๙,๐๐๐  บาท  แยกเป็น 
     ๒.๑.๒.๓.๑  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก  ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ  อบรมสัมมนาของพนักงานส่วน

ตําบลพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(๓๒๐๓๐๐) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๘๕) 
     ๒.๑.๒.๓.๒ โครงการสํารวจภาษีบํารุงท้องที่ ประจําปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
ตั้งไว้ ๑๔,๐๐๐  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํารวจภาษีบํารุงท้องที่ ประจําปี 
๒๕๕๗-๒๕๖๐ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๒๐๓๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 

๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๘๕) 
 

  ๒.๑.๓  ค่าวัสดุ        ตั้งไว้รวม  ๖๐,๐๐๐   บาท แยกเป็น(๕๓๓๐๐๐) 
   ๒.๑.๓.๑  ประเภทค่าวัสดุสํานักงานตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
สํานักงานต่างๆ  เช่น  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  กระดาษ  ไม้บรรทัด  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   (๓๓๐๑๐๐) 
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   ๒.๑.๓.๒  ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ตั้ง  ๓๐,๐๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ต่างๆเช่น   หมึกเครื่องปริ๊นเตอร์   แผ่นซีดี  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๓๑๔๐๐) 
๓.  งบลงทุน ตั้งไว้รวม   ๗๓,๗๐๐บาท    แยกเป็น  (๕๔๐๐๐๐)  
 ๓.๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตั้งไว้รวม   ๗๓,๗๐๐  บาทแยกเป็น 

  ๓.๑.๑  ค่าครุภัณฑ์     ตั้งไว้รวม   ๗๓,๗๐๐  บาท   แยกเป็น(๕๔๑๐๐๐) 
   ๓.๑.๑.๑  ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน ตั้งไว้รวม ๔๔,๕๐๐  บาทแยกเป็น  
    ๓.๑.๑.๑.๑  ช้ันเก็บแฟ้มเหล็ก  ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ช้ันเก็บแฟ้มเหล็ก ๒ ช้ัน  ๒๐ ช่อง จํานวน ๑ ตัว คุณลักษณะ ทําจากเหล็กอย่างดี พ่นสีเรียบร้อย ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า ๙๒ ซม. หน้าไม่น้อยกว่า ๓๑ ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (๔๑๐๑๐๐) 
    ๓.๑.๑.๑.๒  เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังพร้อมติดตั้ง  ตั้งไว้   
๒๒,๕๐๐  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๓,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง 
จํานวน  ๑  ชุด   คุณลักษณะ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 
๕ เป็นเครื่องปรับอากาศประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกันมีระบบฟอกอากาศสามารถดักจับอนุภาพฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (๔๑๐๑๐๐) 
    ๓.๑.๑.๑.๓  ตู้เก็บเอกสารเหล็กทึบ ชนิด ๒ บาน ตั้งไว้ ๗,๐๐๐ บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กทึบชนิด ๒ บาน จํานวน ๒ ตัว คุณลักษณะ ทําจากเหล็กอย่างดี พ่นสี
เรียบร้อย ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๙๑ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๔๕ ซ.ม. สูงไม่น้อยกว่า ๑๘๓ ซม. ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานทั่วไป (๔๑๐๑๐๐)     
     ๓.๑.๑.๑.๔ เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องคิดเลขแบบพิมพ์ได้ จํานวน  ๒  เครื่อง  คุณลักษณะ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๑ ซม. 
ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๘ ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี แข็งแรง ทนทานหรือ
เทียบเท่า /ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๒๒๐ โวลต์ /สามารถใช้กับกระดาษกว้างไม่น้อยกว่า ๕๗ มม. หรือ
เทียบเท่า/ใช้ผ้าหมึกได้ทั้งสีดําและสีแดง/ จอแสดงผลดิจิตอล แสดงตัวเลข ๑๔ หลัก / ความเร็วในการพิมพ์
ไดไ้ม่น้อยกว่า ๔ บรรทัดต่อวินาที หรือเทียบเท่า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (๔๑๐๑๐๐) 

  ๓.๑.๑.๒ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ ๒๙,๒๐๐ บาท แยกเป็น 
     ๓.๑.๑.๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล จํานวน  ๑  เครื่อง คุณลักษณะ มีหน่วยประมวลผลการ 
(CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz มี
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หน่วยความจําแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า ๖ MB จํานวน ๑ หน่วย / มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
แยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีความจําขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB / มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB จํานวน ๑ หน่วย / มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จํานวน ๑ หน่วย / มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน ๑ หน่วย / มีช่องเช่ือมต่อ
ระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง / มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า 
มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จํานวน ๑ หน่วย ตั้งจ่ายจ่ายเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานทั่วไป (๔๑๑๖๐๐)  
     ๓.๑.๑.๓.๒ เครื่องพิมพ์  ตั้งไว้ ๔,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จํานวน ๑ เครื่อง  คุณลักษณะ เป็นอุปกรณ์ที่มี
ความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน / ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก(inkjet)/ 
มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ x ๑๒๐๐ dpi / มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า ๒๐ 
หน้าต่อนาที / มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้า ต่อนาที / สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A
๔ (ขาวดํา – สี )ได้ / มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๒,๔๐๐ dpi / มีถาดป้อน
เอกสารอัตโนมัติ / สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ สําเนา / สามารถ
ย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ / สามารถใช้ได้กับขนาดกระดาษ A๔ ,Letter,Legal และ Custom 
โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น ตั้งจ่ายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานทั่วไป 
(๔๑๑๖๐๐)  
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแร่     

อําเภอพังโคน    จังหวัดสกลนคร 
 

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 
 

ส่วนโยธา 
 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมท้ังสิ้น  ๔,๙๓๓,๔๕๐  บาท  แยกเป็น 
 

๑.  งบบุคลากร       ตั้งไว้รวม   ๑,๔๑๑,๒๙๐   บาทแยกเป็น (๕๒๐๐๐๐) 
 ๑.๑หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ตั้งไว้รวม   ๖๓๙,๕๗๐ บาท แยกเป็น 

  ๑.๑.๑เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)ตั้งไว้รวม   ๖๓๙,๕๗๐ บาท  แยกเป็น(๕๒๒๐๐๐) 
   ๑.๑.๑.๑ เงินเดือนผู้อํานวยการกองช่าง ตั้งไว้  ๓๐๕,๖๔๐  บาทเพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน  ๑๒ เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา  (๒๒๐๑๐๐) 
   ๑.๑.๑.๒ เงินเดือนนายช่างโยธา ตั้งไว้  ๑๔๖,๗๐๐  บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งนายช่างโยธา  จํานวน  ๑๒ เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา  (๒๒๐๑๐๐) 
   ๑.๑.๑.๓  เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งไว้ ๑๒๔,๒๓๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  สังกัดส่วนโยธา จํานวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๒๒๐๑๐๐) 

   ๑.๑.๑.๔  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตําบล ตั้งรวมไว้ ๒๑,๐๐๐ บาท แยก
เป็น 
    ๑.๑.๑.๔.๑  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสําหรับพนักงานส่วนตําบล ตั้งไว้ ๑,๐๐๐
บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสําหรับพนักงานส่วนตําบลสังกัดส่วนโยธา   จํานวน  ๑๒ เดือน   ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (๒๒๐๒๐๐) 
    ๑.๑.๑.๔.๒  เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวพนักงานส่วนตําบล ตั้งไว้ 
๒๐,๐๐๐ บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวพนักงานส่วนตําบลสังกัดส่วนโยธา  จํานวน  ๑๒

เดือน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (๒๒๐๒๐๐) 
    ๑.๑.๑.๕ เงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจําตําแหน่ง   
ตั้งไว้  ๔๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจําตําแหน่ง นัก
บริหารงานช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๒๒๐๓๐๐) 
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 ๑.๒  หมวดค่าจ้างช่ัวคราว ตั้งไว้รวม  ๗๗๑,๗๒๐  บาท แยกเป็น 

  ๑.๒.๑  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ตั้งไว้รวม   ๗๗๑,๗๒๐ บาท  แยกเป็น(๕๒๒๐๐๐) 
   ๑.๒.๑.๑ค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   ตั้งไว้  ๑๐๓,๐๘๐  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จํานวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(๒๒๐๖๐๐) 
   ๑.๒.๑.๒  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา   ตั้งไว้  ๘๑,๔๘๐  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา  จํานวน ๑๒ เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ

ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๒๒๐๖๐๐)    

   ๑.๒.๑.๓  ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตําแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ํา   ตั้งไว้  ๖๔,๐๘๐
บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตําแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ํา  จํานวน  ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (๒๒๐๖๐๐)  
   ๑.๒.๑.๔  ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตําแหน่งพนักงานผลิตน้ําประปา   ตั้งไว้  ๖๔,๐๘๐
บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตําแหน่งพนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน ๑๒ เดือน  ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (๒๒๐๖๐๐)  
   ๑.๒.๑.๕  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตําแหน่งคนงานสูบน้ํา   ตั้งไว้  ๖๔,๐๘๐  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตําแหน่งคนงานสูบน้ํา  จํานวน ๑๒ เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (๒๒๐๖๐๐)  
   ๑.๒.๑.๖  ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งไว้  ๗๘,๓๖๐ 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดส่วนโยธา จํานวน ๑๒  เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    ๑.๒.๑.๗  ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา ตั้งไว้  
๗๕,๒๔๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา จํานวน  ๑๒  เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

   ๑.๒.๑.๘  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  ๒๔๑,๓๒๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจ้างสังกัดส่วนโยธา  จํานวน  ๑๒  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(๒๒๐๗๐๐) 
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๒.  งบดําเนินการ    ตั้งไว้รวม  ๗๑๐,๑๖๐  บาท      แยกเป็น(๕๓๐๐๐๐) 
 ๒.๑หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุตั้งไว้รวม  ๗๑๐,๑๖๐  บาท  แยกเป็น 

  ๒.๑.๑ ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม  ๑๔๖,๗๐๐  บาทแยกเป็น (๕๓๑๐๐๐) 
   ๒.๑.๑.๑ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบล ตั้งไว้  ๗๒,๗๐๐ บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(๓๑๐๑๐๐) 
๒.๑.๑.๒  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับพนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิรับเงิน
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา  (๓๑๐๓๐๐)    
   ๒.๑.๑.๓  ค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  ๒๔,๐๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงาน
ส่วนตําบลและผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา(๓๑๐๔๐๐) 
   ๒.๑.๑.๔  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (๓๑๐๕๐๐) 
   ๒.๑.๑.๕ เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (๓๑๐๖๐๐) 
           

  ๒.๑.๒  ค่าใช้สอยตั้งไว้รวม  ๓๔๐,๐๐๐  บาท  แยกเป็น (๕๓๒๐๐๐)  

   ๒.๑.๒.๑  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับ
วารสารและค่าจัดทําเอกสารต่างๆค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ลงทะเบียนอบรมสัมมนา  ของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (๓๒๐๑๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘หน้า ๘๕) 
   ๒.๑.๒.๒  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
อื่นๆ   ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  
ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ   อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ     

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๓๒๐๓๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘

หน้า ๘๕) 
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   ๒.๑.๒.๓  รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินตั้งไว้  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๓๒๐๔๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๘๐) 
    

  ๒.๑.๓  ค่าวัสดุ     ตั้งไว้รวม  ๒๒๓,๔๖๐  บาท  แยกเป็น(๕๓๓๐๐๐) 
   ๒.๑.๓.๑  ค่าวัสดุสํานักงานตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ  เช่น  ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษ ไม้บรรทัด  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา   (๓๓๐๑๐๐) 
   ๒.๑.๓.๒   ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตั้งไว้  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ  เช่น ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  เบรกเกอร์ หลอดไฟฟ้า   

ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(๓๓๐๒๐๐)(แผนพัฒนาสามปี 

พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘หน้า๘๐)      
   ๒.๑.๓.๓  ค่าวัสดุก่อสร้างตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ 
เช่น ไม้ต่างๆ  สี  แปรงทาสี  คีม  ค้อน  ตะปู กระเบื้อง สังกะสี  เทปวัดระยะทาง  หัวตัดแก๊ส   กระบอกอัด

จารบี ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๓๓๐๖๐๐) 
    ๒.๑.๓.๔  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  ๑๘,๔๖๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แม่แรง  คีมล็อค  กุญแจปากตาย  กุญแจเลื่อน ไขควง ฯลฯ   ตั้งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๓๓๐๖๐๐) 
     ๒.๑.๓.๕  ค่าวัสดุสํารวจ  ตั้งไว้  ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ  เช่น 
บันไดอลูมิเนียม  เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา (๓๓๐๖๐๐) 
 

๓.  งบลงทุน ตั้งไว้รวม      ๒,๒๑๒,๐๐๐  บาท   แยกเป็น     (๕๔๐๐๐๐) 
 ๓.๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้รวม  ๒,๒๑๒,๐๐๐  บาทแยกเป็น 
  ๓.๑.๑  ค่าครุภัณฑ์     ตั้งไว้รวม   ๑๒,๐๐๐  บาท   แยกเป็น (๕๔๑๐๐๐) 
   ๓.๑.๑.๑ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตั้งไว้รวม  ๑๒,๐๐๐ บาท แยกเป็น 
    ๓.๑.๑.๑.๑ โต๊ะทํางานระดับ ๑ – ๒ พร้อมเก้าอี้  ตั้งไว้  ๑๒,๐๐๐  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานระดับ ๑-๒ พร้อมเก้าอี้ จํานวน  ๔  ชุด  คุณลักษณะ โต๊ะทํางานทําจากไม้
ขาเหล็ก มีช่องเก็บของบานเปิด ขนาด ๑๒๐x๖๐x๗๕  ซม. เก้าอี้ทําจากไม้ขาเหล็กมีพนักพิง ขนาด ๔๖x๔๕

x๗๘ ซม. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๔๑๐๑๐๐) 
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  ๓.๑.๒  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้รวม  ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท  แยกเป็น(๕๔๒๐๐๐) 
   ๓.๑.๒.๑  โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐
บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลแร่  ตั้ง

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(๔๒๑๐๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า๗๕) 

   ๓.๑.๒.๒  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด บ้านแร่ 
 หมู่ที่ ๑  ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงร่องระบายน้ํา คสล.พร้อมฝาปิด บ้านแร่ หมู่ที่  ๑   
ขนาดกว้าง   ๐.๖๐ เมตร   ยาว  ๗๐  เมตร  พร้อมป้ายโครงการจํานวน  ๑ ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๔๒๐๙๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๖๗) 

   ๓.๑.๒.๓  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม คลองส่งน้ําเพื่อการเกษตร บ้านหนองไฮ
ใหญ่ หมู่ที่ ๓  ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม คลองส่งน้ําเพื่อการเกษตร บ้าน
หนองไฮใหญ่ หมู่ที่ ๓  ขนาดปากกว้าง  ๒.๘๐ เมตร  ยาว ๑๕๐ เมตร  หนา ๐.๐๖  เมตร  พร้อมป้าย
โครงการจํานวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

(๔๒๐๙๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๗๕) 

   ๓.๑.๒.๔  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔  ตั้ง
ไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองบัวหมู่ที่ ๔  ขนาด
กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๘๐  เมตร   หนา  ๐.๑๕  เมตร  ตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง พร้อมป้าย
โครงการจํานวน  ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

(๔๒๐๙๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๗๕) 

   ๓.๑.๒.๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน  บ้านบะแต้  หมู่ที่ ๕  ตั้งไว้  
๒๐๐,๐๐๐  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน  บ้านบะแต้  หมู่ที่ ๕  ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตําบลแร่   พร้อมป้ายโครงการจํานวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา (๔๒๐๗๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙หน้า ๗๖) 
   ๓.๑.๒.๖  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  บ้านโคกสะอาด  หมู่ที่ ๖  ตั้งไว้  
๒๐๐,๐๐๐  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  บ้านโคกสะอาด  หมู่ที่  ๖  จํานวน ๑,๑๗๐ 
ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบตลอดสาย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา (๔๒๐๙๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๗๕) 
   ๓.๑.๒.๗  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน    บ้านหนองแคน  หมู่ที่ ๘ 
ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๘  
ขนาดกว้าง  ๔  เมตร   ยาว  ๘๐   เมตร   หนา  ๐.๑๕   เมตร  ตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง 
พร้อมป้ายโครงการจํานวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา (๔๒๐๙๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๗๕) 
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   ๓.๑.๒.๘  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน    บ้านาเชือก  หมู่ที่ ๙ ตั้ง
ไว้  ๒๐๐,๐๐๐บาท  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าหมู่บ้าน  บ้านนาเชือก หมู่ที่ ๙  
ขนาดกว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๖๕  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  ตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง พร้อม
ป้ายโครงการจํานวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

(๔๒๐๙๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๗๕) 
   ๓.๑.๒.๙  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้านด่านพัฒนา   หมู่ที่  ๑๐ ตั้งไว้  
๒๐๐,๐๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้านด่านพัฒนา   หมู่ที่ ๑๐  ขนาดกว้าง  ๕  เมตร   
ยาว  ๔๕๐  เมตร   หนา  ๐.๖๐   เมตร  ตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๔๒๐๙๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๗๕) 
   ๓.๑.๒.๑๐  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๓  
ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๓  ขนาด
กว้าง  ๔  เมตร   ยาว  ๘๐   เมตร   หนา  ๐.๑๕  เมตร    ตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง    พร้อม
ป้ายโครงการจํานวน  ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

(๔๒๐๙๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘หน้า ๗๕) 
   ๓.๑.๒.๑๑  โครงการก่อสร้างฝา คสล. ปิดรางระบายน้ํา  บ้านแร่  หมู่ที่ ๑๔  ตั้งไว้  
๒๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝา คสล.ปิดรางระบายน้ํา  บ้านแร่  หมู่ที่ ๑๔ จํานวน ๒๕๐ ฝา
ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๔๐   เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา (๔๒๐๙๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๖๗) 

    

๔.  งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม    ๖๐๐,๐๐๐  บาทแยกเป็น (๕๖๐๐๐๐)    
 ๔.๑หมวดเงินอุดหนุนตั้งไว้รวม  ๖๐๐,๐๐๐  บาท แยกเป็น(๕๖๑๐๐๐) 
  ๔.๑.๑  เงินอุดหนุนส่วนราชการ   ตั้งไว้รวม  ๖๐๐,๐๐๐  บาท  แยกเป็น 
   ๔.๑.๑.๑  อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพังโคน ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํ่าบ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๑๒ ความยาว -  เมตร 
เสาไฟฟ้าแรงตํ่า -  ต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (๖๑๐๒๐๐)(แผนพัฒนา

สามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๗๖) 
   ๔.๑.๑.๒  อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพังโคน ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํ่าบ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ ๗ ความยาว -  เมตร 
เสาไฟฟ้าแรงตํ่า -  ต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (๖๑๐๒๐๐)(แผนพัฒนา

สามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๗๖) 
   ๔.๑.๑.๓  อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพังโคน ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท เพื่อจากเป็นค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บ้านสมสะอาด หมู่ที่  ๒ จํานวน  ๑๐ จุด ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๖๑๐๒๐๐)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๗๙) 



 

�� 

 

    

เอกสารงบประมาณ 
 

ส่วนท่ี ๔ 
 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 
 
 
 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา 
 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 

อําเภอพังโคน     จังหวัดสกลนคร 

 -  ประมาณการรายรับ 
 -  ประมาณการรายรายจ่าย 



 

�� 

 

 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
……………………………………………………………. 

 
ประมาณการรายรับ 
 

 
งบเฉพาะการ 

รายรับ 
หมวดรายได้  ประเภทค่าจําหน่ายน้ําจากมาตรวัดน้ํา 

รายรับ 
หมวดรายได้  ประเภทเงินที่งบประมาณทั่วไป

ช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

 
รวมรายรับทั้งสิ้น 

 
๑. กิจการประปา 
 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๔๓๐,๐๐๐ 

 

ประมาณการรายจ่าย 
 

 

งบเฉพาะการ 
รายจ่าย 

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
รายจ่าย 

หมวดค่าสาธารณูปโภค 

 

รวมรายจ่าย
ทั้งสิ้น 

 
๑.กิจการประปา 
 

 
๑๙๖,๐๐๐ 

 
๒๓๔,๐๐๐ 

 
๔๓๐,๐๐๐ 
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รายละเอียดประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  กิจการประปา 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 

อําเภอพังโคน    จังหวัดสกลนคร 
++++++++++++++ 

 

 
 

 ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น   ๔๓๐,๐๐๐  บาท     แยกเป็น 
 

๑.  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์เป็นเงิน  ๔๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น (๔๑๔๐๐๖) 
  ๑.๑  ประเภทรายได้จากการจําหน่ายน้ําประปาจากมาตรวัดน้ํา จํานวน  ๔๐๐,๐๐๐ บาท
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา    เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากการจัดเก็บค่าน้ําประปาเพิ่มขึ้น   

(๔๑๔๐๐๖) 
  

๒.  หมวดรายได้จากเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ  เป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท     (๔๑๔๐๐๑) 
  ๒.๑  ประเภทเงินที่งบประมาณรายจ่ายทั่วไปช่วยเหลืองบเฉพาะการ จํานวน  ๓๐,๐๐๐
บาท  ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากปีที่ผ่านมากิจการประปามีเงินรายได้น้อยกว่ารายจ่าย

(๔๑๔๐๐๑) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  กิจการประปา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

องค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 
 

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 
 

สํานักงานปลัด  อบต. 
 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น        จํานวน      ๔๓๐,๐๐๐       บาทแยกเป็น 
 

๑.  งบดําเนินการ        ตั้งไว้รวม  ๔๓๐,๐๐๐  บาท  แยกเป็น(๕๓๐๐๐๐) 
 ๑.๑  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        ตั้งไว้รวม  ๑๙๖,๐๐๐  บาท  แยกเป็น 

  ๑.๑.๑  ค่าใช้สอย       ตั้งไว้รวม  ๕๖,๐๐๐  บาท  แยกเป็น(๕๓๒๐๐๐) 
   ๑.๑.๑.๑  ค่าซ่อมแซมระบบประปา   ตั้งไว้   ๕๖,๐๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาในกรณีชํารุดเสียหาย    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน

การพาณิชย์(๓๒๐๔๐๐) 
  ๑.๑.๒  ค่าวัสดุ       ตั้งไว้รวม  ๑๔๐,๐๐๐ บาท  แยกเป็น(๕๓๓๐๐๐) 
   ๑.๑.๑๒.๑  ค่าวัสดุในกิจการประปา   ตั้งไว้  ๑๔๐,๐๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อสารส้ม  คลอรีนและวัสดุอื่นๆในกิจการประปา   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ

พาณิชย์  (๓๓๑๗๐๐) 
 

 ๑.๒  หมวดค่าสาธารณูปโภคตั้งไว้รวม  ๒๓๔,๐๐๐ บาท  แยกเป็น 

  ๑.๒.๑  ค่าสาธารณูปโภคตั้งไว้รวม  ๒๓๔,๐๐๐   บาท  แยกเป็น(๕๓๔๐๐๐) 
   ๑.๒.๑.๑  ค่าไฟฟ้าในกิจการประปา   ตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ไฟฟ้าในกิจการประปา  ประมาณเดือนละ   ๑๕,๐๐๐  บาท   จํานวน  ๑๒ เดือน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์(๓๔๐๑๐๐) 
   ๑.๒.๑.๒  ค่าน้ําในกิจการประปา   ตั้งไว้   ๕๔,๐๐๐  บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํา
ดิบในการผลิตน้ําประปา ประมาณเดือนละ  ๔,๕๐๐  บาท  จํานวน  ๑๒  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์(๓๔๐๒๐๐) 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 

เรื่อง   การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

**************************** 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร

ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒  กําหนดไว้ว่า  เมื่อสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบล  และนายอําเภอให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแล้ว  ให้

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล   ประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  ต่อไป 

  

  ในการนี้   องค์การบริหารส่วนตําบลแร่   ได้จัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เสร็จเรียบร้อยตามขั้นตอนของข้อกฎหมายดังกล่าวแล้ว  จึงขอประกาศ

ให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   เป็นข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   เพื่อองค์การบริหารส่วนตําบล  จะได้ดําเนินการตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ต่อไป  และเพื่อให้ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปได้

ทราบทั่วกัน  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่   ๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

 

 

    (นางครสวรรค์   สุพัฒนานนท์) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแร่   

 

 

 

 

 

 

 
 



 

สาํนกังานปลดั  งานนโยบายและแผน  องคการบรหิารสวนตาํบลแรสาํนกังานปลดั  งานนโยบายและแผน  องคการบรหิารสวนตาํบลแรสาํนกังานปลดั  งานนโยบายและแผน  องคการบรหิารสวนตาํบลแรสาํนกังานปลดั  งานนโยบายและแผน  องคการบรหิารสวนตาํบลแร    

คําขวัญองค์การบริหารส่วนตําบลแร่ 

ข้าวมะลิหอมไกล         ไทโส้เลื่องลือ 
          ส่ือผืองดงาม             ลือนามสถาบันวิจัย 
          หลักศิลาย่ิงใหญ่         กว้างไกลเข่ือนนํ้าอูน 

ถ่ินสมบูรณ์เกษตรกรรม 


