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องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
อําเภอแม่สอด   จังหวัดตาก 
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ส่วนท่ี 1 
 
 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
 
 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 
 

อําเภอแม่สอด    จังหวัดตาก 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 

 บัดน้ี ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดงอีกครั้งหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี 
คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง  จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ดังต่อไปน้ี 
 

1. สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ วันที่ 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงินดังน้ี 
 ณ วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2560   
 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  24,359,081.35   บาท 
 1.1.2 เงินสะสม   5,757,194.83  บาท 
 1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม  8,165,829.08  บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน     -       โครงการ   
  รวม      -        บาท 
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน  จํานวน      -      โครงการ   
  รวม      -  บาท 
    1.2 เงินกู้คงค้าง        - บาท  
 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2559 
    (1) รายรับจริงทั้งสิ้น   46,028,602.97   บาท   ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร               1,956,886.65     บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     646,058.32     บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       145,985.04     บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์           2,060,060.00     บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          4,086.00     บาท 
 หมวดรายได้จากทุน                    .-    บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร             27,814,801.96    บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             13,400,725.00    บาท 
    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   24,994,313.00   บาท 
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  (3) รายจ่ายจริง  จํานวน   39,755,039.49   บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง                    1,289,319.00  บาท 
 งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างช่ัวคราว)            14,594,280.00 บาท 
 งบดําเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 15,490,830.49  บาท 
 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)      4,116,610.00  บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน  (หมวดรายจ่ายอ่ืน)                   0.00  บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)       4,264,000.00  บาท 
    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์            24,994,313.00  บาท 
    (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน              1,868,200.00  บาท 
 
3. งบเฉพาะการ 
    ประเภทกิจการ      -        กิจการ         - 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   มีรายรับจริง      -        บาท    รายจ่ายจริง       -        บาท 
  กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อ่ืนๆ    จํานวน        -       บาท 
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล     จํานวน        -       บาท
  กําไรสุทธิ      จํานวน        -       บาท 
  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่          -   จํานวน        -       บาท 
  ทรัพย์จํานําจํานวน        -        บาท      
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คําแถลงงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
อําเภอแม่สอด    จังหวัดตาก 

 

2.1 รายรับ 
 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2559  

ประมาณการ 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

รายได้จัดเก็บเอง 

    หมวดภาษีอากร 1,956,886.65 1,710,000.00 2,120,000.00 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 646,058.32 733,000.00 722,000.00 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 145,985.04 160,000.00 160,000.00 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 2,060,060.00 2,220,000.00 2,315,000.00 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 4,086.00 80,000.00 60,000.00 
    หมวดรายได้จากทุน - 3,000.00 2,000.00 
    รวมรายได้จัดเก็บเอง 4,813,076.01 4,906,000.00 5,379,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

    หมวดภาษีจัดสรร 27,814,801.96 21,094,000.00 21,621,000.00 
    รวมรายไดท้ี่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 
    ปกครองสว่นท้องถ่ิน 

27,814,801.96 21,094,000.00 21,621,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,400,725.00 25,000,000.00 25,000,000.00 
    รวมรายไดท้ี่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน    
ท้องถ่ิน 

13,400,725.00 25,000,000.00 25,000,000.00 

รวม 46,028,602.97 51,000,000.00 52,000,000.00 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
อําเภอแม่สอด    จังหวัดตาก 

 
2.2 รายจ่าย 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2559 

ประมาณการ 
2560 

ประมาณการ 
2561 

จ่ายจากงบประมาณ 

    งบกลาง 1,289,319.00 9,801,780.00 10,768,070.00 
    งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และ
ค่าจ้างช่ัวคราว) 

14,594,280.00 19,586,150.00 21,139,070.00 

    งบดําเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   

15,490,830.49 14,906,197.00 13,071,060.00 

    งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง) 4,116,610.00 2,574,873.00 2,950,800.00 
    งบรายจ่ายอ่ืน  (หมวดรายจ่ายอ่ืน) - - - 
    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 4,264,000.00 4,131,000.00 4,071,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 39,755,039.49 51,000,000.00 52,000,000.00 
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ส่วนท่ี 2 
 

ข้อบัญญัติ 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

ของ 
 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลพระธาตุผาแดง 
 

อําเภอแม่สอด    จังหวัดตาก 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
 

ประกอบรา่งขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2561    
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง  

อําเภอแม่สอด   จังหวัดตาก 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
    แผนงานบริหารทั่วไป 12,327,106.00 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,010,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
    แผนงานการศึกษา 15,599,384.00 
    แผนงานสาธารณสุข 3,579,760.00 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,752,240.00 
    แผนงานเคหะและชุมชน 3,078,440.00 
    แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 655,000.00 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 770,000.00 
ด้านการเศรษฐกิจ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
    แผนงานการเกษตร 30,000.00 
    แผนงานการพาณิชย์ 430,000.00 
ด้านการดําเนนิงานอ่ืน 
    แผนงานงบกลาง 10,768,070.00 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 52,000,000.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 

  อําเภอ แม่สอด   จังหวัด ตาก 
 

งบกลาง 

งบ                                   งาน งาน งบกลาง งาน………………… งาน………………… รวมทุกงาน 

งบกลาง   
   งบกลาง     
      เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 396,000.00 - - 396,000.00 
      เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,398,000.00 - - 7,398,000.00 
      เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,064,000.00 - - 2,064,000.00 
      เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 156,000.00 - - 156,000.00 
      เงินสํารองจ่าย 369,070.00 - - 369,070.00 
      เงินสมทบเข้าระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

100,000.00 - - 100,000.00 

      ทุนการศกึษาสําหรับครผูู้ดูแลเด็ก 15,000.00   15,000.00 
    บําเหน็จ/บํานาญ 
      เ งิน สม ทบ กอ งทุ น บํ า เห น็ จ
บํ าน าญ ข้ าราชก ารส่ วนท้ อ งถิ่ น 
(กบท.) 

270,000.00 - - 270,000.00 

รวม 10,768,070.00 - - 10,768,070.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 
แผนงาน บริหารทั่วไป 
 

งบ                       งาน งาน บรหิารทัว่ไป งาน วางแผนสถิติและวิชาการ งาน บรหิารงานคลัง รวมทุกงาน 

งบบุคลากร     
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,146,680.00 - - 2,146,680.00 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,584,720.00 - 2,494,740.00 7,079,460.00 
งบดําเนนิงาน     
    ค่าตอบแทน 168,000.00 - 128,000.00 296,000.00 
    ค่าใช้สอย 692,666.00 20,000.00 405,000.00 1,117,666.00 
    ค่าวัสดุ 530,000.00 - 112,000.00 642,000.00 
    ค่าสาธารณูปโภค 902,000.00 - - 902,000.00 
งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ์ - - 103,300.00 103,300.00 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - 
งบรายจา่ยอื่น     
    รายจ่ายอื่น     - - - - 
งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน 40,000.00 - - 40,000.00 

รวม 9,064,066.00 20,000.00 3,243,040.00 12,327,106.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
 

งบ                       งาน งาน บรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน 

งาน เทศกิจ งาน ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวมทุกงาน 

งบบุคลากร     
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) - - - - 
งบดําเนนิงาน     
    ค่าตอบแทน - - - - 
    ค่าใช้สอย 40,000.00 - 470,000.00 510,000.00 
    ค่าวัสดุ - - - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ์ - - 2,500,000.00 2,500,000.00 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - 
งบรายจา่ยอื่น     
    รายจ่ายอื่น     - - - - 
งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน - - - - 

รวม 40,000.00 - 2,970,000.00 3,010,000.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 
แผนงาน การศึกษา 
 

งบ                       งาน งาน บรหิารทัว่ไป
เกี่ยวกับการศกึษา 

งาน ระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศกึษา 

งาน ระดับ
มัธยมศึกษา 

งาน ศึกษาไม่กําหนด
ระดับ 

รวมทุกงาน 

งบบุคลากร      
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,387,590.00 - - - 6,387,590.00 
งบดําเนนิงาน      
    ค่าตอบแทน 35,100.00 - - - 35,100.00 
    ค่าใช้สอย 2,874,310.00 40,000.00 - - 2,914,310.00 
    ค่าวัสดุ 2,438,384.00 - - - 2,438,384.00 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - - 
งบลงทุน      
    ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 240,000.00 - - - 240,000.00 
งบรายจา่ยอื่น      
    รายจ่ายอื่น     - - - - - 
งบเงินอุดหนุน      
    เงินอุดหนุน 3,584,000.00 - - - 3,584,000.00 

รวม 15,559,384.00 40,000.00 - - 15,599,384.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 
แผนงาน สาธารณสุข 
 

งบ                       งาน งาน บรหิารทัว่ไป
เกี่ยวกับสาธารณสขุ 

งาน โรงพยาบาล งาน บริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น 

งาน ศนูย์บริการ
สาธารณสขุ 

รวมทุกงาน 

งบบุคลากร      
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,717,260.00 - - - 1,717,260.00 
งบดําเนนิงาน      
    ค่าตอบแทน 100,000.00 - - - 100,000.00 
    ค่าใช้สอย 980,000.00 362,500.00 - - 1,342,500.00 
    ค่าวัสดุ 420,000.00 - - - 420,000.00 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - - 
งบลงทุน      
    ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - 
งบรายจา่ยอื่น      
    รายจ่ายอื่น     - - - - - 
งบเงินอุดหนุน      
    เงินอุดหนุน - - - - - 

รวม 3,217,260.00 362,500.00 - - 3,579,760.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 
แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 
 

งบ                       งาน งาน บรหิารทัว่ไป              
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์

งาน สวัสดิการสังคม            
และสังคมสงเคราะห ์

รวมทุกงาน 

งบบุคลากร    
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,460,640.00 - 1,460,640.00 
งบดําเนนิงาน    
    ค่าตอบแทน 47,000.00 - 47,000.00 
    ค่าใช้สอย 130,000.00 - 130,000.00 
    ค่าวัสดุ 63,600.00 - 63,600.00 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
    ค่าครุภัณฑ์ 41,000.00 - 41,000.00 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบรายจา่ยอื่น    
    รายจ่ายอื่น     - - - 
งบเงินอุดหนุน    
    เงินอุดหนุน 10,000.00 - 10,000.00 

รวม 1,752,240.00 - 1,752,240.00 
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 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 
แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

งบ                       งาน งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งาน ไฟฟ้าถนน งาน สวนสาธารณะ 
งาน กําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

งาน บําบัดน้ําเสีย 
รวมทุกงาน 

งบบุคลากร       
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,347,440.00 - - - - 2,347,440.00 
งบดําเนนิงาน       
    ค่าตอบแทน 20,000.00 - - - - 20,000.00 
    ค่าใช้สอย 424,500.00 - - - - 424,500.00 
    ค่าวัสดุ 220,000.00 - - - - 220,000.00 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - - - 
งบลงทุน       
    ค่าครุภัณฑ์ 66,500.00 - - - - 66,500.00 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - - 
งบรายจา่ยอื่น       
    รายจ่ายอื่น     - - - - - - 
งบเงินอุดหนุน       
    เงินอุดหนุน - - - - - - 

รวม 3,078,440.00 - - - - 3,078,440.00 
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 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 
   แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

งบ                       งาน งาน บรหิารทัว่ไป             
งาน สง่เสริมและสนับสนุน       

ความเข้มแข็งชุมชน 
รวมทุกงาน 

งบบุคลากร    
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) - - - 
งบดําเนนิงาน    
    ค่าตอบแทน - - - 
    ค่าใช้สอย - 605,000.00 605,000.00 
    ค่าวัสดุ - - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
    ค่าครุภัณฑ์ - - - 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบรายจา่ยอื่น    
    รายจ่ายอื่น     - - - 
งบเงินอุดหนุน    
    เงินอุดหนุน 50,000.00 - 50,000.00 

รวม 50,000.00 605,000.00 655,000.00 
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 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งบ                       งาน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งาน กีฬาและ
นันทนาการ 

งาน ศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

งาน วิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทุกงาน 

งบบุคลากร      
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) - - - - - 
งบดําเนนิงาน      
    ค่าตอบแทน - - - - - 
    ค่าใช้สอย - 35,000.00 248,000.00 100,000.00 383,000.00 
    ค่าวัสดุ - - - - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - - 
งบลงทุน      
    ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - 
งบรายจา่ยอื่น      
    รายจ่ายอื่น     - - - - - 
งบเงินอุดหนุน      
    เงินอุดหนุน 387,000.00 - - - 387,000.00 

รวม 387,000.00 35,000.00 248,000.00 100,000.00 770,000.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

งบ                       งาน งาน บรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม     
การโยธา              

งาน ก่อสรา้งโครงสร้างพืน้ฐาน รวมทุกงาน 

งบบุคลากร    
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) - - - 
งบดําเนนิงาน    
    ค่าตอบแทน - - - 
    ค่าใช้สอย - - - 
    ค่าวัสดุ - - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
    ค่าครุภัณฑ์ - - - 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบรายจา่ยอื่น    
    รายจ่ายอื่น     - - - 
งบเงินอุดหนุน    
    เงินอุดหนุน - - - 

รวม - - - 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 

แผนงาน การเกษตร 
 

งบ                       งาน งาน สง่เสริมการเกษตร         งาน อนรุักษ์แหล่งน้ําและปา่ไม้ รวมทุกงาน 

งบบุคลากร    
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) - - - 
งบดําเนนิงาน    
    ค่าตอบแทน - - - 
    ค่าใช้สอย 20,000.00 10,000.00 30,000.00 
    ค่าวัสดุ - - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
    ค่าครุภัณฑ์ - - - 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบรายจา่ยอื่น    
    รายจ่ายอื่น     - - - 
งบเงินอุดหนุน    
    เงินอุดหนุน - - - 

รวม 20,000.00 10,000.00 30,000.00 



 
 

19 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 
แผนงาน การพาณิชย์ 
  

งบ                       งาน งาน กิจการสถานธนานุบาล งาน กิจการประปา งาน ตลาดสด งาน โรงฆา่สัตว์ รวมทุกงาน 

งบบุคลากร      
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) - - - - - 
งบดําเนนิงาน      
    ค่าตอบแทน - - - - - 
    ค่าใช้สอย - 200,000.00 - - 200,000.00 
    ค่าวัสดุ - 230,000.00 - - 230,000.00 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - - 
งบลงทุน      
    ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - 
งบรายจา่ยอื่น      
    รายจ่ายอื่น     - - - - - 
งบเงินอุดหนุน      
    เงินอุดหนุน - - - - - 

รวม - 430,000.00 - - 430,000.00 
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ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2561  

องค์การบริหารส่วนตําลพระธาตุผาแดง 
อําเภอแม่สอด   จังหวัดตาก 

 
 โดยที่เป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 
2552)  มาตรา  87   จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุ
ผาแดง และโดยอนุมัติของ นายอําเภอแม่สอด 

 ข้อ 1 ข้อบัญญัติน้ีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ข้อ 2 ข้อบัญญติัน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 52,000,000  บาท  
 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น  52,000,0000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทัว่ไป 
    แผนงานบริหารทั่วไป 12,327,106.00 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,010,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
    แผนงานการศึกษา 15,599,384.00 
    แผนงานสาธารณสุข 3,579,760.00 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,752,240.00 
    แผนงานเคหะและชุมชน 3,078,440.00 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 655,000.00 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 770,000.00 
ด้านการเศรษฐกิจ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
    แผนงานการเกษตร 30,000.00 
    แผนงานการพาณิชย์ 430,000.00 
ด้านการดําเนนิงานอ่ืน 
    งบกลาง 10,768,070.00 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 52,000,000.00 
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจําปีงบประมาณ  2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
อําเภอ แม่สอด   จังหวัด ตาก 

 
 รายรับจริง ประมาณการ 

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่าง  

(%) ปี 2561 

หมวดภาษีอากร 

    ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 916,367.37 1,291,453.25 1,521,015.25 1,843,189.24 8.51 2,000,000.00 
    ภาษีบํารุงท้องที่ 46,167.86 45,995.20 64,786.13 55,636.00 25.82 70,000.00 
    ภาษีป้าย 10,367.41 24,579.41 30,246.41 58,061.41 -13.88 50,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 972,902.64 1,362,027.86 1,616,047.79 1,956,886.65 8.34 2,120,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม คา่ปรบัและใบอนุญาต 

    ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 475,250.00 561,510.00 577,380.00 632,280.00 2.80 650,000.00 
    ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ 1,440.00 1,030.00 1,300.00 1,580.00 26.58 2,000.00 
    ค่าธรรมเนียมอื่นๆ - - - 245.00 3.08 1,000.00 
    ค่าปรับผู้กระทําความผิดกฎหมายจราจรทางบก - - - - 0.00 1,000.00 
    ค่าปรับการผิดสัญญา 242,610.00 4,996.00 - 990.00 4.05 5,000.00 
    ค่าปรับอื่นๆ - - - - 0.00 1,000.00 
    ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - - - - 0.00 50,000.00 
    ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 4,652.00 28,264.00 15,827.19 8,743.32 14.37 10,000.00 
    ค่าใบอนุญาตอื่นๆ - 650.00 - 2,220.00 -9.91 2,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม คา่ปรับและใบอนุญาต 723,952.00 596,450.00 594,507.19 646,058.32 11.75 722,000.00 
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 รายรับจริง ประมาณการ 
 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ยอดต่าง  
(%) ปี 2561 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
    ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 28,280.00 34,110.00 35,400.00 36,120.00 10.74 40,000.00 
    ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 119,510.61 121,856.83 119,709.77 109,865.04 9.22 120,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สนิ 147,790.61 155,966.83 155,109.77 145,985.04 9.60 160,000.00 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
    รายได้จากการจําหน่ายน้ําประปา 1,550,188.00 1,883,867.00 2,110,781.50 2,037,885.00 12.86 2,300,000.00 
    ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ําประปา 6,400.00 7,980.00 18,065.00 22,175.00 -32.36 15,000.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,556,588.00 1,891,847.00 2,128,846.50 2,060,060.00 12.38 2,315,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
    ค่าขายแบบแปลน 32,600.00 61,400.00 60,600.00 - 0.00 50,000.00 
    รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 22,788.00 8,170.00 373,821.58 4,086.00 14.47 10,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 55,388.00 69,570.00 434,421.58 4,086.00 13.68 60,000.00 

หมวดรายได้จากทุน 
    ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 3,600.00 - - - 0.00 1,000.00 
    รายได้จากทุนอื่น - - - - 0.00 1,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 3,600.00 - - - 0.00 2,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร 

    ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือ่น - - - 338,258.52 -11.31 300,000.00 
    ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,444,915.32 7,230,129.92 7,421,888.43 7,699,262.84 -0.38 7,670,000.00 
    ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (มูลค่าเพิ่ม1 ใน 9 ) 2,311,633.01 2,441,932.07 2,431,994.03 2,464,723.88 1.43 2,500,000.00 
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 รายรับจริง ประมาณการ 
 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ยอดต่าง  
(%) ปี 2561 

    ภาษีธุรกิจเฉพาะ 43,340.79 49,695.51 66,572.17 81,405.08 -14.01 70,000.00 
    ภาษีสุรา 1,046,931.17 1,121,897.95 1,272,428.49 1,262,215.94 18.84 1,500,000.00 
    ภาษีสรรพสามิต 2,288,484.38 1,526,003.57 2,192,148.45 2,715,036.89 -0.55 2,700,000.00 
    ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 62,632.92 2,218.61 - 5,680.90 76.03 10,000.00 
    ค่าภาคหลวงแร่ 7,158,585.11 7,168,714.38 12,638,056.94 10,744,085.26 -62.77 4,000,000.00 
    ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 94,126.79 88,746.07 62,598.50 42,774.05 40.27 60,000.00 
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 1,892,313.00 2,006,235.00 2,593,453.00 2,485,177.00 12.67 2,800,000.00 
     ค่าธรรมเนียมและขอใช้น้ําบาดาล - - - - 0.00 1,000.00 
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา - - 5,238.00 3,181.60 57.15 5,000.00 
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ - 2,968.20 - - 0.00 5,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 23,342,962.49 21,638,541.28 28,684,378.01 27,841,801.96 -22.27 21,621,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
    เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี - - - -  - 
    เงินอุดหนุนทั่วไป ตามอํานาจหน้าที่ฯ 11,048,849.00 12,518,798.00 13,682,728.00 13,400,725.00 86.56 25,000,000.00 
    เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) - - - - - - 
    เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน - - - - - - 
    เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน
ครูและค่าจ้างประจํา) 

- - - - - - 

    เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น - - - - - - 
    เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - - - - - 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,048,849.00 12,518,798.00 13,682,728.00 13,400,725.00 86.56 25,000,000.00 
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 รายรับจริง ประมาณการ 
 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ยอดต่าง  
(%) ปี 2561 

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 

    เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ - - 20,359,825.25 24,994,313.00 0.00 - 
    เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น - - - - - - 

รวมหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - - 20,359,825.25 24,994,313.00 0.00 - 

รวมทุกหมวด 37,852,032.74 38,233,200.97 67,655,864.09 71,022,915.97 -26.78 52,000,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
อําเภอ แม่สอด  จังหวัด ตาก 

 

ประมาณการรายรับ รวมท้ังสิ้น   52,000,000   บาท   แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
 

หมวดภาษีอากร รวม    2,120,000.00 บาท 

 ประเภท ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น  จํานวน   2,000,000.00 บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากผู้ประกอบการ 
               เขา้มาในพ้ืนที่เพ่ือขยายกิจการเพ่ิมมากขึ้น 
 ประเภท ภาษีบํารุงท้องที่  จํานวน       70,000.00 บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าจะมี  
               บุคคลเข้ามาพักอาศัยในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น 
 ประเภท ภาษีป้าย  จํานวน       50,000.00 บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการ  
               รา้นค้าติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ิมมากขึ้น 
 

หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนุญาต รวม     722,000.00 บาท 

 ประเภท ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย  จํานวน     650,000.00 บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากมีผูม้าอาศัยใน 
               พ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น และเสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย  
 ประเภท ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  จํานวน        2,000.00 บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากมีการขยาย 
               กิจการเพ่ิมมากขึ้น  
 ประเภท ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  จํานวน        1,000.00 บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่ามีผู้เสียภาษี 
            เพ่ิม และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายระบุไว้  
 ประเภท ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก  จํานวน        1,000.00 บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้เป็นปีแรก  เน่ืองจากดําเนินการตามหนังสือ  
               สัง่การและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายระบุไว้ 
 ประเภท ค่าปรับการผิดสัญญา  จํานวน        5,000.00 บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่า  
               มผีู้รับจ้างทําผิดสัญญาเพ่ิมขึ้น 
 ประเภท ค่าปรับอ่ืนๆ  จํานวน        1,000.00 บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่ามีผู้เสียค่าปรบั 
            เพ่ิม และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายระบุไว้  
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 ประเภท ค่าใบอนุญาตสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จํานวน       50,000.00 บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากมีผูม้าขออนุญาต 
            ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพน้อย 
 ประเภท ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  จํานวน       10,000.00  บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากมีการเสียค่า 
               ธรรมเนียมตามกฎหมาย  
    ประเภท คา่ใบอนุญาตอ่ืนๆ  จํานวน         2,000.00  บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่ามี 
            รายได้เพ่ิมขึ้น 
 

หมวด รายได้จากทรัพย์สิน รวม     160,000.00 บาท 

 ประเภท ค่าเช่าหรือบริการสถานที่  จํานวน       40,000.00 บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากมีผู้ประกอบการ  
               รา้นค้าเข้ามาเช่าพ้ืนที่ขายสินค้าเท่าเดิม 
 ประเภท ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร  จํานวน      120,000.00 บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากมียอดเงินสะสม  
               ไว้ในธนาคารเท่าเดิม 
 

หมวด รายได้จากสาธารณปูโภค และการพาณิชย์ รวม    2,315,000.00 บาท 

 ประเภท รายได้จากการจําหน่ายนํ้าประปา  จํานวน    2,300,000.00 บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากมีผู้ใช้บริโภค  
               อุปโภคนํ้าเพ่ิมขึ้นจํานวนมาก 
 ประเภท ค่าธรรมเนียมขอใช้นํ้าประปา  จํานวน        15,000.00 บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากมีผู้ใช้บริโภค  
               อุปโภคนํ้าไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา 
 

หมวด รายได้เบ็ดเตล็ด รวม      60,000.00 บาท 

 ประเภท ค่าขายแบบแปลน  จํานวน       50,000.00 บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการ  
               เขา้มาซื้อแบบแปลนน้อยลง 
 ประเภท รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ  จํานวน       10,000.00 บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่ามีรายได้จาก 
            กิจการประเภทอ่ืนๆน้อยลง 
 

หมวด รายได้จากทุน รวม        2,000.00 บาท 

 ประเภท ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  จํานวน         1,000.00 บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากทรพัย์สินทางราชการ  
               ยังไม่มีการชํารุด เสียหาย  
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 ประเภท รายได้จากทุนอ่ืน  จํานวน         1,000.00 บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าอาจมีรายได้ 
            จากรายได้อ่ืนๆเท่าเดิม 
 

 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

หมวดภาษีจัดสรร รวม      21,621,000.00 บาท 

 ประเภท ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน    300,000.00 บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าอาจได้รับ 
            การจัดสรรเท่าเดิม  
 ประเภท ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ  จํานวน   7,670,000.00 บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าอาจได้รับ 
            การจัดสรรเพ่ิมมากขึ้น  
 ประเภท ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (มูลคา่เพ่ิม1 ใน 9 ) จํานวน  2,500,000.00 บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าอาจได้รับการ  
            จัดสรรเท่าเดิม 
 ประเภท ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน      70,000.00 บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าอาจได้รับการ  
            จัดสรรเพ่ิมมากขึ้น 
 ประเภท ภาษีสุรา จํานวน  1,500,000.00 บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าอาจได้รับการ  
            จัดสรรเพ่ิมมากขึ้น 
 ประเภท ภาษีสรรพสามิต  จํานวน    2,700,000.00 บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าอาจได้รับการ  
            จัดสรรเพ่ิมมากขึ้น 
 ประเภท ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  จํานวน        10,000.00 บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าอาจได้รับการ  
            จัดสรรลดน้อยลง 
 ประเภท ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน  4,000,000.00 บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากการปิดกิจการ  
            ของบริษัทที่ดําเนินการในพ้ืนที ่
 ประเภท ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน      60,000.00 บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าอาจได้รับการ  
            จัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
 ประเภท ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  จํานวน    2,800,000.00 บาท 
            ตามประมวลกฎหมายที่ดิน        
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าอาจได้รับการ  
            จัดสรรเพ่ิมมากขึ้น 
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 ประเภท ค่าธรรมเนียมและขอใช้นํ้าบาดาล จํานวน        1,000.00 บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าอาจได้รับการ  
            จัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
 ประเภท ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตขายสุรา    จํานวน        5,000.00 บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าอาจได้รับการ  
            จัดสรรน้อยลง 
 ประเภท ภาษีจัดสรรอ่ืน      จํานวน        5,000.00 บาท 
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าอาจได้รับการ  
            จัดสรรเพ่ิมมากขึ้น 
  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม       25,000,000.00 บาท 

 ประเภท เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี จํานวน                  - บาท 
       การบริหารจัดการที่ดี   
    คําช้ีแจง ไม่ได้ประมาณการไว้ เน่ืองจากไม่ได้รับการคัดเลือกเป็น 
            อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
 ประเภท เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่  จํานวน    12,116,600.00 บาท 
               และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา   
 คําช้ีแจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าอาจได้รับการ  
            จัดสรรเพ่ิมขึ้น 
 ประเภท เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  จํานวน      2,186,384.00 บาท 
    คําช้ีแจง ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากจํานวนเด็ก  
            นักเรยีนลดลงคาดว่าอาจได้รับการจัดสรรลดน้อยลง 
    ประเภท เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  จํานวน      4,672,900.00 บาท 
    คําช้ีแจง ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากจํานวนเด็ก  
            นักเรยีนลดลงคาดว่าอาจได้รับการจัดสรรลดน้อยลง 
    ประเภท เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู  จํานวน      3,040,740.00 บาท 
               และค่าจ้างประจํา) 
    คําช้ีแจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าอาจได้รับการ  
            จัดสรรเพ่ิมขึ้น 
    ประเภท เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ  จํานวน      1,169,046.00 บาท 
               ทอ้งถิ่น 
    คําช้ีแจง ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าอาจได้รับการ  
            จัดสรรน้อยลง 
    ประเภท เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน      1,814,330.00 บาท 
               ทอ้งถิ่น 
    คําช้ีแจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าอาจได้รับการ  
            จัดสรรเพ่ิมขึ้น 
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนนุให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ รวม               - บาท 

 ประเภท เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม จํานวน                 - บาท 
            การปกครองส่วนท้องถิ่น 
    คําช้ีแจง ไม่ได้ประมาณการไว้ เน่ืองจากเป็นการอุดหนุนเงินจากส่วน 
            กลาง และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ระบุไว้ 
 ประเภท เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอ่ืน  จํานวน                  - บาท 
    คําช้ีแจง ไม่ได้ประมาณการไว้ เน่ืองจากเป็นการอุดหนุนเงินจากส่วน 
            กลาง และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ระบุไว้ 
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รายงานประมาณการรายจ่าย   ประจําปีงบประมาณ  2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 

อําเภอ แม่สอด   จังหวัด ตาก 

 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) ปี 2561 

แผนงาน งบกลาง 
งาน งบกลาง 
     งบ งบกลาง 
      หมวด งบกลาง 
            ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 420,040.00 312,906.00 290,307.00 309,609.00 440,180.00 -10.04 396,000.00 
            ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - - - - 6,900,000.00 7.22 7,398,000.00 
            ประเภท เบี้ยยังชีพผู้พิการ - - - - 1,545,600.00 33.54 2,064,000.00 
            ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    126,000.00 126,000.00 132,000.00 147,000.00 156,000.00 0.00 156,000.00 
            ประเภท สํารองจ่าย 105,716.80 90,000.00 469,230.00 394,900.00 400,000.00 -7.73 369,070.00 
            ประเภท เงินจ่ายคืนค่าปรับผิดสัญญา - 185,550.00 - - - - - 
            ประเภท เงินช่วยพิเศษ (พนักงานครูเสียชีวิต 2 คน) - - - 81,810.00 - - - 
            ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกผัน 
                 เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ 65,412.00 80,000.00 92,538.00 96,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 
                 เงินทุนการศึกษาเรียนต่อระดับปริญญาตรี 30,000.00 - - - - - - 
                 เงินทุนการศึกษาสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก - - - - - 0.00 15,000.00 
             เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบํานาญข้าราชการสว่นท้องถิ่น (กบท.) 233,704.68 230,000.00 297,320.00 260,000.00 260,000.00 3.85 270,000.00 

รวมหมวดงบกลาง 980,873.48 1,024,456.00 1,281,395.00 1,289,319.00 9,801,780.00 9.86 10,768,070.00 
รวมงบ งบกลาง 980,873.48 1,024,456.00 1,281,395.00 1,289,319.00 9,801,780.00 9.86 10,768,070.00 

รวมงาน งบกลาง 980,873.48 1,024,456.00 1,281,395.00 1,289,319.00 9,801,780.00 9.86 10,768,070.00 
รวมแผนงาน งบกลาง 980,873.48 1,024,456.00 1,281,395.00 1,289,319.00 9,801,780.00 9.86 10,768,070.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) ปี 2561 

แผนงาน บรหิารทั่วไป 
งาน บรหิารงานทั่วไป 
     งบ บุคลากร 
      หมวด เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
            ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก 498,021.00 514,080.00 532,080.00 532,080.00 532,080.00 0.00 532,080.00 
           ประเภท เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก    33,191.00 42,120.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 0.00 45,600.00 
            ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 33,191.00 42,120.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 0.00 45,600.00 
            ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล 

86,399.00 86,400.00 90,720.00 90,720.00 90,720.00 0.00 90,720.00 

            ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1,273,000.00 1,284,826.00 1,432,680.00 1,432,680.00 1,432,680.00 0.00 1,432,680.00 

รวมหมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,923,802.00 1,969,546.00 2,146,680.00 2,146,680.00 2,146,680.00 0.00 2,146,680.00 
      หมวด เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 
            ประเภท เงินเดือนพนักงาน 1,101,912.00 1,357,250.00 1,736,285.00 1,866,497.00 2,028,480.00 4.64 2,122,680.00 
            ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 173,970.00 45,465.00 - - - - - 
                       เงินเพิ่มตามวุฒิพนักงานส่วนตําบล - 15,780.00 - - - - - 
                       เงินค่าตอบแทนพิเศษของปลัด อบต.(ระดับกลาง) - - - - - - 84,000.00 
            ประเภท เงินประจําตําแหน่ง 135,515.00 176,983.00 218,400.00 243,600.00 252,000.00 0.00 168,000.00 
            ประเภท ค่าจ้างลูกจา้งประจํา 113,100.00 119,880.00 150,650.00 156,750.00 171,720.00 1.82 174,840.00 
            ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจาํ 18,000.00 18,000.00 16,795.00 2,820.00 - - - 
            ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,053,377.00 1,223,170.00 1,609,052.00 1,650,220.00 1,683,540.00 12.79 1,898,880.00 
              ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง - - - 158,160.00 152,400.00 -10.55 136,320.00 

รวมหมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,595,874.00 2,956,528.00 3,731,182.00 4,078,047.00 4,288,140.00 6.92 4,584,720.00 
รวมงบ บุคลากร 4,519,676.00 4,926,074.00 5,877,862.00 6,224,727.00 6,434,820.00 4.61 6,731,400.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) ปี 2561 

     งบ ดําเนินงาน 
      หมวด ค่าตอบแทน 
            ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

261,383.00 68,423.00 16,650.00 - - - - 

            ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 37,140.00 - - 37,380.00 10,000.00 20.00 30,000.00 
            ประเภท ค่าเช่าบ้าน 87,300.00 75,000.00 104,400.00 142,000.00 150,000.00 -28.00 108,000.00 
            ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 9,900.00 7,300.00 16,230.00 33,320.00 50,000.00 -40.00 30,000.00 
            ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 141,674.00 800.00 - - - - - 

รวมหมวด ค่าตอบแทน 537,397.00 151,523.00 137,280.00 212,700.00 210,000.00 -20.00 168,000.00 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 522,215.15 462,359.55 529,466.44 586,119.10 343,000.00 7.19 367,666.00 
            ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
                 ค่ารับรองคณะบุคคล - - - 6,376.00 10,000.00 0.00 10,000.00 
                 ค่ารับรองการประชุม 1,608.00 6,300.00 11,450.00 18,635.00 10,000.00 0.00 10,000.00 
            ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
                ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร 

74,276.00 133,240.00 218,588.00 208,322.00 150,000.00 0.00 50,000.00 

                ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 3,400.00 3,500.00 3,800.00 4,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 
                 โครงการเลือกตั้ง ส.อบต.หรือผู้บริหาร  179,881.00 4,339.69 - - 450,000.00 0.00 100,000.00 
                 โครงการรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ - - 10,390.00 40,390.00 30,000.00 0.00 30,000.00 
                 โครงการบูรณการกบัอําเภอ/จังหวัดเคลื่อนที่ 20,000.00 17,185.00 - - 20,000.00 0.00 - 
                 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ - - 4,000.00 9,995.00 5,000.00 0.00 5,000.00 
                 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ - 500.00 9,970.00 6,540.00 5,000.00 0.00 5,000.00 
                 โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ทักษะแก่ผู้บริหาร 
สมาชิก พนักงาน ลูกจ้าง 

- 79,857.00 - - - - - 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) ปี 2561 

                 โครงการ อบต. พบประชาชน - - - - - 0.00 10,000.00 
            ประเภท ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 194,500.95 112,971.10 125,583.20 128,158.53 100,000.00 0.00 100,000.00 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 995,881.10 820,252.34 913,247.64 1,008,535.63 1,128,000.00 -38.59 692,666.00 
      หมวด ค่าวัสดุ 
            ประเภท วัสดุสํานักงาน 54,630.00 38,820.00 71,599.00 63,035.00 40,000.00 -25.00 30,000.00 
            ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,669.65 5,788.00 - 3,800.00 10,000.00 0.00 10,000.00 
            ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว 185,401.00 94,136.20 41,010.00 95,001.00 100,000.00 -70.00 30,000.00 
            ประเภท วัสดุก่อสร้าง - 18,509.93 7,464.32 42,447.71 20,000.00 0.00 20,000.00 
            ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 23,200.00 48,600.00 21,760.00 28,112.00 50,000.00 0.00 50,000.00 
            ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 381,289.80 356,915.60 287,814.00 276,303.50 300,000.00 0.00 300,000.00 
            ประเภท วัสดุการเกษตร - 3,000.00 13,446.60 4,825.70 10,000.00 0.00 10,000.00 

            ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 11,980.00 33,066.00 28,555.00 35,387.00 40,000.00 -50.00 20,000.00 
            ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ 57,995.90 39,165.00 37,100.00 56,381.00 40,000.00 -25.00 30,000.00 
            ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง - 34,137.00 - 31,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 
            ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย - - - - 30,000.00 0.00 - 
            ประเภท วัสดุอื่นๆ 39,200.00 - - - - - - 

รวมหมวด ค่าวัสดุ 756,366.35 672,137.73 508,748.92 636,292.91 670,000.00 -20.90 530,000.00 
      หมวด ค่าสาธารณูปโภค 
            ประเภท ค่าไฟฟ้า 864,357.08 883,926.74 1,029,066.64 1,148,204.38 800,000.00 0.00 800,000.00 

            ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์ 5,460.21 8,811.45 10,140.40 8,384.52 20,000.00 -50.00 42,000.00 
            ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์ 30,458.00 24,273.00 35,640.00 31,283.00 20,000.00 0.00 20,000.00 
            ประเภท ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 22,476.48 28,176.83 47,566.18 44,317.29 50,000.00 0.00 40,000.00 

รวมหมวด ค่าสาธารณูปโภค 922,751.77 945,188.02 1,122,413.22 1,232,189.19 890,000.00 1.35 902,000.00 
รวมงบ ดําเนินงาน 3,212,426.22 2,589,101.09 2,681,689.78 3,089,717.73 2,898,000.00 -20.89 2,292,666.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) ปี 2561 

     งบลงทุน 
      หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
            ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน 
               เก้าอี้พลาสติก  48,000.00 - - 60,000.00 - - - 
               เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก - - - 15,000.00 - - - 
               โต๊ะพับหน้าขาว - - - 30,000.00 - - - 
               เครื่องทําน้ําเย็น  5,200.00 - - 4,600.00 - - - 
               เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู - - - 66,000.00 - - - 
               เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู 43,500.00 - 88,000.00 - - - - 
               เครื่องปรับอากาศขนาด 56,000 บีทียู - - - - - - - 
               เครื่องปรับอากาศขนาด 40,000 บีทียู - - - 102,000.00 102,000.00 - - 
               โต๊ะทํางานขนาด 4.50 ฟุต 5,000.00 - - - - - - 
               โต๊ะทํางาน กว้าง 2 ฟุต ยาว 4 ฟุต - - 4,800.00 - - - - 
               โต๊ะทํางาน กว้าง 2 ฟุต ยาว 5 ฟุต - - 6,500.00 - - - - 
               เครื่องโทรสาร (FAX) 14,990.00 - - - - - - 
               โทรศัพท์ตู้สาขา 18,900.00 - - - - - - 
               ตู้กระจกบานเลื่อน 2 บาน  8,000.00 - 3,600.00 10,800.00 7,200.00 0.00 - 
               ตู้เก็บเอกสารเหล็กชนิด 2 บาน  - - 4,700.00 10,000.00 10,000.00 0.00 - 
               เก้าอี้ทํางานเบาะนวม  3,400.00 - 6,000.00 2,400.00 2,400.00 0.00 - 
               เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตตอล - - - - 100,000.00 0.00 - 
               พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 5 ตัว - - - 19,000.00 - - - 
               ผ้าใบคลุมเต้นท์ ขนาด 4x8 เมตร จํานวน 4 ผืน - - - 50,000.00 - - - 
            ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
               เครื่องคอมพิวเตอร์  - - 14,000.00 48,000.00 - - - 
               เครื่องปริ้นเตอร์  12,600.00 - 4,200.00 8,000.00 - - - 



 

 

36 

 

- 

 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) ปี 2561 

            ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
               เครื่องทําความสะอาดถังน้ําดื่ม 8,881.00 - - - - - - 
               เครื่องผลิตน้ําดื่มพร้อมอุปกรณ์ 100,000.00 - - - - - - 
               แท้งค์สแตนเลส 24,610.00 - - - - - - 
               เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง - 9,500.00 - - - - - 
               ถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้า - - - - 15,000.00 0.00 - 
               ถังแช่น้ําแข็ง ขนาด 200 ลิตร จํานวน 2 ถัง - - - 8,400.00 - - - 
            ประเภท ไฟฟ้าและวิทยุ 
               เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 2800 วัตถ์ 220v - - - 10,000.00 - - - 
               ไฟไซเรนพร้อมชุดลําโพง - - - 67,000.00 - - - 
            ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
               กล้องถ่ายรูปดิจิตตอล 9,990.00 - - - - - - 
               เครื่องโปรเจคเตอร์ - - 64,900.00 - - - - 
            ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร 
               เครื่องปั้มน้ํา 13,150.00 -  - - - - 
            ประเภท ครุภัณฑ์ดับเพลิง 
               สายส่งน้ําดับเพลิง  - - 50,000.00 - - - - 
               หัวฉีดน้ําดับเพลิง - - 25,000.00 - - - - 
            ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน 
               เลื่อยยนต์ - - - - 10,000.00 0.00 - 
            ประเภท ครุภัณฑ์อื่นๆ 
               เต้นท์ขนาดใหญ่ - - 42,600.00 - - - - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 316,221.00 9,500.00 314,300.00 511,200.00 246,600.00 0.00 - 
รวมงบลงทุน 316,221.00 9,500.00 314,300.00 511,200.00 246,600.00 0.00 - 
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ยอดต่าง 
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     งบ เงินอุดหนุน        

      หมวด เงนิอุดหนุน        

            ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
                โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 
                โครงการสนับสนุนศูนย์ปรองดองฯจังหวัดตาก - - 50,000.00 - - - - 
                โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ - - 10,000.00 - - - - 
            ประเภท เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 40,000.00 50,000.00 100,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 
รวมงบ เงินอุดหนุน 40,000.00 50,000.00 100,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 

     งบ รายจ่ายอื่น 
      หมวด รายจ่ายอื่น 
            ประเภท รายจ่ายอื่น 
                 ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง 

35,000.00 35,000.00 - - - 
- 

- 

                 ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ - - 1,332,255.00 - - - - 

รวมหมวดรายจ่ายอื่น 35,000.00 35,000.00 1,322,255.00 - - - - 

รวมหมวดรายจ่ายอื่น 35,000.00 35,000.00 1,322,255.00 - - - - 

รวมงบ รายจ่ายอื่น 35,000 35,000.00 1,322,255.00 - - - - 

รวมงาน บริหารงานทั่วไป 8,123,293.22 7,609,675.09 10,306,106.78 9,865,644.73 9,619,420.00 -5.77 9,064,066.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) ปี 2561 

งาน วางแผนสถิติและวิชาการ 

     งบ ดําเนินงาน 

      หมวด ค่าใช้สอย 

            ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
                 โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 9,995.99 22,228.57 19,910.00 8,983.00 20,000.00 0.00 20,000.00 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 9,995.99 22,228.57 19,910.00 8,983.00 20,000.00 0.00 20,000.00 
รวมงบ ดําเนินงาน 9,995.99 22,228.57 19,910.00 8,923.00 20,000.00 0.00 20,000.00 

รวมงาน วางแผนสถิติ และวิชาการ 9,995.99 22,228.57 19,910.00 8,983.00 20,000.00 0.00 20,000.00 
งาน บรหิารงานคลัง 
     งบ บุคลากร 
      หมวด เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 
            ประเภท เงินเดือนพนักงาน 467,520.00 660,867.00 838,903.00 884,738.00 1,464,360.00 7.26 1,570,620.00 
            ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 90,150.00 11,250.00 - - - - - 
                       เงินเพิ่มตามวุฒิของพนักงานส่วนตําบล - 7,890.00 - - - - - 
            ประเภท เงินประจําตําแหน่ง 19,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 
            ประเภท ค่าจ้างลูกจา้งประจํา 115,380.00 122,100.00 158,310.00 170,190.00 181,680.00 1.98 185,280.00 
            ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจาํ 18,000.00 18,000.00 8,700.00 - - - - 
            ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 443,400.00 392,956.00 369,462.00 511,316.00 606,120.00 -1.76 595,440.00 
            ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง - - - 72,795.00 78,000.00 6.92 83,400.00 

รวมหมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,153,450.00 1,255,063.00 1,417,375.00 1,681,039.00 2,390,160.00 4.38 2,494,740.00 
รวมงบ บุคลากร 1,153,450.00 1,255,063.00 1,417,375.00 1,681,039.00 2,390,160.00 4.38 2,494,740.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) ปี 2561 

     งบ ดําเนินงาน 

      หมวด ค่าตอบแทน 

            ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

116,036.00 30,000.00 - - 10,000.00 -50.00 5,000.00 

            ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - - 5,000.00 0.00 5,000.00 
            ประเภท ค่าเช่าบ้าน 17,600.00 27,850.00 43,400.00 35,800.00 40,000.00 95.00 78,000.00 
            ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 22,900.00 32,530.00 28,867.00 43,130.00 50,000.00 -20.00 40,000.00 
            ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 22,250.00 1,615.00 - - - - - 

รวมหมวด ค่าตอบแทน 178,786.00 91,995.00 72,267.00 78,930.00 105,000.00 21.90 128,000.00 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 205,727.12 220,233.00 258,874.33 311,888.16 320,000.00 0.00 320,000.00 
            ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
                 ค่ารับรองคณะบุคคล - - - - 5,000.00 0.00 5,000.00 
          ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
                 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร 

28,624.00 57,270.00 59,490.00 103,420.00 80,000.00 -37.50 50,000.00 

                 โครงการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

35,156.00 83,000.00 76,130.00 74,600.00 5,000.00 100.00 10,000.00 

                 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 5,000.00 - - 17,655.00 10,000.00 0.00 10,000.00 
          ประเภท ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,801.00 9,380.00 13,061.00 8,745.00 10,000.00 0.00 10,000.00 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 277,308.12 369,883.00 407,555.33 516,308.16 430,000.00 -5.81 405,000.00 
     หมวด ค่าวัสดุ 
            ประเภท วัสดุสํานักงาน 67,051.05 72,718.75 85,622.60 74,999.00 80,000.00 0.00 80,000.00 
            ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,736.98 2,442.66 3,862.80 1,992.42 3,600.00 -44.44 2,000.00 
            ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,228.00 29,506.00 48,157.50 31,486.00 50,000.00 -40.00 30,000.00 
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รวมหมวด ค่าวัสดุ 99,016.03 104,667.41 137,642.90 108,477.42 133,600.00 -16.17 112,000.00 
รวมงบ ดําเนินงาน 555,110.15 566,545.41 617,465.23 703,715.58 668,600.00 -3.53 645,000.00 

     งบลงทุน 
      หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
            ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน 
               ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน  12,000.00 - 27,000.00 15,000.00 - - - 
               ตู้กระจกบานเลื่อน - - - 3,600.00 - - - 
                เก้าอี้เบาะนวม - - 2,400.00 - - - - 
               ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก - - - - 9,000.00 0.00 - 
               โต๊ะทํางาน  - - - - - 0.00 6,000.00 
               เก้าอี้ทํางาน - - - - - 0.00 3,500.00 
               โต๊ะคอมพิวเตอร์ - - - - - 0.00 2,900.00 
            ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
               เครื่องคอมพิวเตอร์  25,000.00 - - 48,000.00 - 0.00 60,000.00 
               เครื่องปริ้นเตอร์  21,700.00 - - 12,900.00 - 0.00 7,900.00 
               เครื่องพิมพ์ชนิด Dot matrix printer - - - - - 0.00 23,000.00 

รวมหมวด ค่าครุภัณฑ์ 58,700.00 - 29,400.00 79,500.00 9,000.00 104.77 103,300.00 
รวมงบ ลงทุน 58,700.00 - 29,400.00 79,500.00 9,000.00 104.77 103,300.00 

รวมงานบริหารงานคลัง 1,767,260.15 1,821,608.41 2,064,240.23 2,464,254.58 3,067,760.00 5.71 3,243,040.00 
รวมแผนงาน บริหารทั่วไป 9,900,549.36 1,821,608.41 12,390,257.01 12,338,882.31 12,707,180.00 -2.99 12,327,106.00 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) ปี 2561 

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
   งาน งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน 
     งบ ดําเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
                 โครงการบูรณาการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 3,200.00 19,350.00 218,430.22 32,950.80 20,000.00 0.00 20,000.00 
                 โครงการส่งเสริม/สนับสนุนกู้ชีพกู้ภัยตําบลพระธาตุผาแดง - 9,750.00 - - 10,000.00 0.00 - 
                 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - 7,934.00 23,252.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 3,200.00 29,100.00 241,682.22 52,950.80 50,000.00 -20.00 40,000.00 
รวมงบ ดําเนินงาน 3,200.00 29,100.00 241,682.22 52,950.80 50,000.00 -20.00 40,000.00 

      รวมงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 3,200.00 29,100.00 241,682.22 52,950.80 50,000.00 -20.00 40,000.00 
งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอัคคภีัย 
     งบ ดําเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
                 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว 199,200.00 141,115.00 163,060.00 - 200,000.00 -50.00 100,000.00 
                 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง - - 138,150.00 242,590.50 299,800.00 -66.64 100,000.00 
                 โครงการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค 56,263.30 54,920.00 49,900.00 36,010.72 50,000.00 0.00 50,000.00 
      โครงการป้องกันและบรรเทาผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติทุกรูปแบบ 332,851.60 422,630.50 228,078.15 292,953.29 200,000.00 0.00 140,000.00 
                 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันพื้นที่เสี่ยงภัย - 4,000.00 - - 10,000.00 0.00 - 
                 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ํา - - - - 70,000.00 0.00 70,000.00 
                 โครงการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน - - - - - 0.00 10,000.00 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 588,314.90 630,599.50 579,188.15 571,554.51 829,800.00 -43.36 470,000.00 
รวมงบ ดําเนินงาน 588,314.90 630,599.50 579,188.15 571,554.51 829,800.00 -43.36 470,000.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) ปี 2561 

     งบลงทุน 
      หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
            ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
               รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค ์ - - - - - 0.00 2,500,000.00 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ - - - - - 0.00 2,500,000.00 
รวมงบลงทุน - - - - - 0.00 2,500,000.00 

       รวมงาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 588,314.90 630,599.50 579,188.15 571,554.51 829,800.00 25.79 2,970,000.00 
รวมแผนงาน การรักษาความสงบภายใน 591,514.90 630,599.50 820,870.37 624,505.31 879,800.00 24.21 3,010,000.00 
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แผนงาน การศึกษา 

งาน บรหิารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

     งบ บุคลากร 
      หมวด เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 
            ประเภท เงินเดือนพนักงาน 938,060.00 1,291,990.00 1,413,470.00 1,788,834.00 3,777,630.00 10.56 4,176,410.00 
            ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 91,150.00 26,420.00 - - - - - 
                       เงินเพิ่มตามวุฒิของพนักงาน - 3,780.00 - - - - - 
                       เงินค่าพื้นที่พิเศษของ ครูโรงเรียน - 48,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00 
            ประเภท เงินประจําตําแหน่ง 19,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00 42,000.00 
            ประเภท เงินวิทยฐานะ - 94,500.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00 73.33 218,400.00 
            ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 968,393.00 1,067,990.00 1,118,710.00 883,348.00 1,731,000.00 0.18 1,734,060.00 
            ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง - - - 102,479.00 164,400.00 24.53 204,720.00 

รวมหมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,016,603.00 2,574,680.00 2,712,180.00 2,954,661.00 5,853,030.00 9.13 6,387,590.00 
รวมงบ บุคลากร 2,016,603.00 2,574,680.00 2,712,180.00 2,954,661.00 5,853,030.00 9.13 6,387,590.00 

     งบ ดําเนินงาน 
      หมวด ค่าตอบแทน 
            ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

324,000.00 66,344.00 16,700.00 16,115.50 6,300.00 0.00 - 

            ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - - 5,000.00 -40.00 3,000.00 
            ประเภท ค่าเช่าบ้าน 5,000.00 18,450.00 23,400.00 25,200.00 28,800.00 0.00 28,800.00 
            ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - - - - 4,200.00 0.00 - 
            ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,942.00 - - - - - - 
   ประเภท ค่าสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก,ครู คศ. 1 - - - - - 0.00 3,300.00 

รวมหมวด ค่าตอบแทน 331,942.00 84,794.00 40,100.00 41,315.50 44,300.00 -20.77 35,100.00 
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      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 876,826.80 798,534.56 836,884.02 855,203.00 685,282.00 -17.29 566,820.00 
            ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
                 ค่ารับรองคณะบุคคล - - - - 2,000.00 0.00 2,000.00 
            ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
                 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร 

15,786.00 52,800.00 23,838.00 30,638.00 20,000.00 -50.00 10,000.00 

                 โครงการเตรียมต้อนรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ ์ - 1,000.00 4,400.00 32,973.16 100,000.00 0.00 100,000.00 
                 โครงการส่งเสริมโครงการพระราชดําริ - 10,000.00 - - - - - 
                 โครงการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - - - 10,000.00 0.00 - 

                 โครงการอบรมศึกษาดูงานการจัดทําแผนพัฒนาและ
พัฒนาหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- - - 10,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 

                โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
                เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
                 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศกึษา (ค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียน ตชด.บ้านถ้ําเสือ) 

345,800 492,000.00 520,000.00 536,000.00 520,000.00 -4.62 496,000.00 

                 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศกึษา (ค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

531,895.00 694,400.00 833,280.00 702,000.00 607,600.00 -2.42 592,900.00 

                 เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
                 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนตชด.บ้านถ้ํา
เสือ 

- 20,000.00 - 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 

                 ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนตชด.บ้านถ้ําเสือ 9,600.00 - 7,200.00 - 85,200.00 -0.54 84,744.00 
                 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 20,000.00 50,000.00 50,000.00 - 50,000.00 0.00 50,000.00 
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                ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียน ตชด.บ้าน
ถ้ําเสือ 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 -50.00 30,000.00 

                ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 75,000.00 100,000.00 100,000.00 - 100,000.00 0.00 100,000.00 
                ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 15,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00 21,000.00 
                ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 12,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 -58.33 20,000.00 
                ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท.รร.ตชด.บ้านถ้ําเสือ 

- - - - - - - 

                 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็ก
ปฐมวัยในสถานศึกษา 

- - - - - - - 

                 ค่าใช้จ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่อาเซียน - - 80,000.00 - - - - 
                 ค่าใช้จ่ายพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียน - - 50,000.00 - - - - 
                 ค่าใช้จ่ายพัฒนาสื่อการเรียนการสอน - - - - - - - 
              เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
                ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน - - - 36,500.00 36,000.00 0.00 36,000.00 
             เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - - - 294,300.00 284,000.00 -3.10 275,200.00 
                ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก - - - - 210,800.00 -2.42 205,700.00 
                ค่าหนังสือเรียน - - - 71,516.00 68,228.00 4.10 71,026.00 
                ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน - - - 44,850.00 43,100.00 -1.90 42,280.00 
                ค่าเครื่องแบบนักเรียน - - - 45,900.00 44,400.00 -3.78 42,720.00 
                ค่ากิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน - - - 62,370.00 60,400.00 -4.11 57,920.00 
            ประเภท ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 21,950.00 3,150.00 3,050.00 14,552.00 30,000.00 0.00 30,000.00 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 1,983,857.80 2,350,884.56 2,637,652.02 2,885,802.16 3,126,010.00 -8.05 2,874,310.00 
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      หมวด ค่าวัสดุ 
            ประเภท วัสดุสํานักงาน 44,073.00 24,500.00 100,712.00 38,108.00 30,000.00 0.00 30,000.00 
            ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - 7,302.75 4,990.48 7,173.28 10,000.00 0.00 10,000.00 
            ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว - - - 45,284.00 50,000.00 0.00 50,000.00 
            ประเภท อาหารเสริม(นม) 1,635,898.87 1,807,161.92 2,182,925.94 2,398,902.30 2,245,787.00 -2.65 2,186,384.00 
            ประเภท วัสดุก่อสร้าง - 25,292.66 15,381.25 14,449.00 30,000.00 0.00 30,000.00 
            ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 4,590.00 3,470.00 2,769.00 10,000.00 -50.00 5,000.00 
            ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - - - - - - - 
            ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,600.00 - - 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 
            ประเภท วัสดุกีฬา - - - 99,537.00 70,000.00 42.86 100,000.00 
            ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,397.60 19,153.00 12,820.00 10,500.00 30,000.00 -33.33 20,000.00 
            ประเภท วัสดุเกษตร - - - - 10,000.00 -50.00 5,000.00 
            ประเภท วัสดุอื่นๆ - - 80,000.00 - - - - 

รวมหมวด ค่าวัสดุ 1,697,969.47 1,888,000.33 2,400,299.67 2,618,722.58 2,487,787.00 -1.99 2,438,384.00 

      หมวด ค่าสาธารณูปโภค 
            ประเภท ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - - 593,850.00 321,000.00 350,000.00 0.00 - 

รวมหมวด ค่าสาธารณูปโภค - - 593,850.00 321,000.00 350,000.00 0.00 - 
รวมงบ ดําเนินงาน 4,013,769.27 4,323,678.89 5,671,901.69 5,866,840.24 6,008,097.00 0.00 - 

     งบ ลงทุน 
      หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
            ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน 
              โต๊ะทํางานขนาด 4.50 ฟุต  5,000.00 - - - - - - 
              เก้าอี้ทํางานเบาะนวม 1,700.00 - - - - - - 
              ตู้เก็บเอกสารเหล็กชนิด 2 บาน - - 9,000.00 - - - - 
              เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น - - 4,290.00 - - - - 
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            ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
              เครื่องคอมพิวเตอร์  42,000.00 - - - - - - 
            ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
              กล้องถ่ายรูปนิ่งระบบดิจิตตอลคอมแพค  10,000.00 - - - - - - 
            ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
              ผ้าม่านบังแดดพร้อมติดตั้ง  14,800.00 - - - - - - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 73,500.00 - 13,290.00 - - - - 
      หมวด ค่าที่ดิน และสิง่กอ่สร้าง 
            ประเภท ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หัวฝาย 

194,000.00 - - - - - - 

               โครงการก่อสร้างอ่างแปรงฟันนักเรียน ร.ร.บ้านถ้ําเสือ 15,000.00 - 30,000.00 - - - - 
                 โครงการต่อเติมเมรุสุสาน บ้านแม่ตาวใหม่ 38,000.00 - - - - - - 
                 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - 199,000.00 200,000.00 - 200,000.00 0.00 200,000.00 
                 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - 48,000.00 - 40,000.00 0.00 40,000.00 
                 โครงการปรับปรุงอาคารวัดเก่าเป็นห้องเรียน ศพด. - 99,900.00 - - - - - 
                 โครงการปรับปรุงห้องน้ําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 6  - - 79,500.00 - - - - 
                 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ศพด. หมู่ 6 - - 40,000.00 - - - - 

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 247,000.00 298,900.00 397,500.00 - 240,000.00 0.00 240,000.00 
รวมงบลงทุน 320,500.00 298,900.00 410,790.00 - 240,000.00 0.00 240,000.00 

     งบ เงินอุดหนุน 
      หมวด เงนิอุดหนุน 
            ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
                โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้กับ สพป. 1,788,800.00 3,384,000.00 3,468,000.00 3,652,000.00 3,664,000.00 -2.18 3,584,000.00 
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รวมหมวดเงินอุดหนุน 1,788,800.00 3,384,000.00 3,468,000.00 3,652,000.00 3,664,000.00 -2.18 3,584,000.00 
รวมงบ เงินอุดหนุน 1,788,800.00 3,384,000.00 3,468,000.00 3,652,000.00 3,664,000.00 -2.18 3,584,000.00 

          รวมงาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 8,139,672.27 10,581,258.89 12,262,871.69 12,473,501.24 15,765,127.00 -1.31 15,559,384.00 
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     งบ ดําเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
                 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 55,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 
                 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 35,000.00 35,000.00 28,650.00 - 20,000.00 -50.00 10,000.00 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 90,000.00 85,000.00 78,650.00 50,000.00 50,000.00 -20.00 40,000.00 
รวมงบ ดําเนินงาน 90,000.00 85,000.00 78,650.00 50,000.00 50,000.00 -20.00 40,000.00 

       รวมงาน ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 90,000.00 85,000.00 78,650.00 50,000.00 50,000.00 -20.00 40,000.00 

งาน ศึกษาไม่กําหนดระดับ 

     งบ ดําเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
                 โครงการส่งเสริม/สนับสนุนระบบ
อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา 

- 107,000.00 - - - - - 

รวมหมวด ค่าใช้สอย - 107,000.00 - - - - - 
รวมงบ ดําเนินงาน - 107,000.00 - - - - - 

                         รวมงาน ศึกษาไม่กําหนดระดับ - 107,000.00 - - - - - 

รวมแผนงาน การศึกษา 8,229,672.27 10,773,258.89 12,341,521.69 12,523,501.24 15,815,127.00 -1.36 15,599,384.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) ปี 2561 

แผนงาน สาธารณสุข 
งาน บรหิารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสขุ 
     งบ บุคลากร 
      หมวด เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 
            ประเภท เงินเดือนพนักงาน - - - - 247,920.00 58.76 393,600.00 
            ประเภท เงินประจําตําแหน่ง - - - - 42,000.00 0.00 42,000.00 
            ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,044,564.00 1,113,540.00 1,199,130.00 986,687.00 1,175,040.00 0.04 1,175,520.00 
            ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง - - - 109,012.00 120,000.00 -11.55 106,140.00 

รวมหมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,044,564.00 1,113,540.00 1,199,130.00 1,095,699.00 1,584,960.00 8.35 1,717,260.00 

รวมงบ บุคลากร 1,044,564.00 1,113,540.00 1,199,130.00 1,095,699.00 1,584,960.00 8.35 1,717,260.00 
     งบ ดําเนินงาน 
      หมวด ค่าตอบแทน 
            ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

62,387.00 19,240.00 - - - 
- 

- 

            ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 36,540.00 19,510.00 19,320.00 100,200.00 100,000.00 0.00 100,000.00 

รวมหมวด ค่าตอบแทน 98,927.00 38,750 19,320.00 100,200.00 100,000.00 0.00 100,000.00 
      หมวด ค่าใช้สอย 
             ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 769,160.84 833,553.07 1,168,617.50 940,624.00 790,000.00 1.27 800,000.00 
            ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
                 ค่ารับรองคณะบุคคล - - - - 5,000.00 0.00 5,000.00 
                 รับรองการประชุม - - - - 5,000.00 0.00 5,000.00 
             ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
                 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร 

- - - 26,772.00 30,000.00 -66.67 10,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) ปี 2561 

                 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการคัดแยกขยะ - - - - - 0.00 80,000.00 
            ประเภท ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,121.57 40,120.00 105,789.00 114,388.88 80,000.00 0.00 80,000.00 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 819,282.41 873,673.07 1,274,406.50 1,081,784.88 910,000.00 7.69 980,000.00 
      หมวด ค่าวัสดุ        
            ประเภท วัสดุสํานักงาน 15,000.00 20,000.00 20,000.00 9,820.00 20,000.00 0.00 20,000.00 
            ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว 231,200.00 100,000.00 187,400.00 94,000.00 80,000.00 0.00 - 
            ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 35,840.00 22,410.00 29,020.00 50,000.00 0.00 50,000.00 
            ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 195,307.20 232,251.20 191,992.40 221,990.60 250,000.00 0.00 250,000.00 
            ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 252,830.00 255,537.00 165,000.00 98,900.00 100,000.00 -50.00 50,000.00 
            ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 17,828.00 3,300.00 1,440.00 1,680.00 20,000.00 0.00 20,000.00 
            ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ - - 14,780.00 4,200.00 20,000.00 0.00 20,000.00 
            ประเภท วัสดุก่อสร้าง 99,640.54 - - - 20,000.00 -50.00 10,000.00 

รวมหมวด ค่าวัสดุ 811,805.74 646,928.20 603,022.40 459,610.60 560,000.00 -25.00 420,000.00 
รวมงบ ดําเนินงาน 1,730,015.15 1,559,351.27 1,896,748.90 1,641,595,48 1,570,000.00 -4.46 1,500,000.00 

     งบ ลงทุน 
      หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
            ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
              เครื่องพ่นหมอกควัน  75,000.00 - 118,000.00 - - - - 
              ตู้เหล็กเก็บเอกสาร - - 6,600.00 - 10,000.00 0.00 - 
            ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
              รถขยะ  - - 2,300,000.00 - - - - 
            ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
               ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (รถเก่าสีขาว) - - - 56,210.00 - - - 

รวมหมวด ค่าครุภัณฑ ์ 75,000.00 - 2,424,600.00 56,210.00 10,000.00 0.00 - 
รวมงบ ลงทุน 75,000.00 - 2,424,600.00 56,210.00 10,000.00 0.00 - 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) ปี 2561 

     งบ เงินอุดหนุน 
      หมวด เงนิอุดหนุน 
            ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน 
                 โครงการอุดหนุน อสม.ประจําหมู่บ้าน 70,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 - - - 

รวมหมวดอุดหนุน 70,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 - - - 
รวมงบ เงินอุดหนุน 70,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 - - - 

รวมงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสขุ 2,919,579.15 2,777,891.27 5,625,478.90 2,898,504.48 3,164,960.00 1.65 3,217,260.00 

งาน โรงพยาบาล 

     งบ ดําเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
                 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 339,121.50 245,351.00 173,224.90 276,516.55 252,500.00 0.00 252,500.00 
                 โครงการป้องกันโรคไข้มาลาเรีย - 22,380.00 - - 10,000.00 0.00 10,000.00 
                 โครงการป้องกันโรคหนอนพยาธิ - 29,930.00 29,993.50 29,993.50 10,000.00 0.00 - 
                 โครงการแพทย์ฉุกเฉิน - - 10,000.00 2,500.00 10,000.00 0.00 10,000.00 
                 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - - 79,992.00 79,960.00 80,000.00 0.00 80,000.00 
                 โครงการยาสามัญประจําบ้าน - - 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 - 
                 โครงการป้องกันโรคเอดส์ - - - - - 0.00 10,000.00 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 339,121.50 297,661.00 373,210.40 468,970.05 442,500.00 -18.08 362,500.00 
รวมงบ ดําเนินงาน 339,121.50 297,661.00 373,210.40 468,970.05 442,500.00 -18.08 362,500.00 

รวมงาน โรงพยาบาล 339,121.50 297,661.00 373,210.40 468,970.05 442,500.00 -18.08 362,500.00 
รวมแผนงาน สาธารณสุข 3,258,700.65 3,075,552.27 5,998,689.30 3,367,474.53 3,607,460.00 -0.77 3,579,760.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) ปี 2561 

แผนงาน สงัคมสงเคราะห ์

  งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์

     งบ บุคลากร 
      หมวด เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 
            ประเภท เงินเดือนพนักงาน 253,560.00 491,178.00 503,623.00 498,188.00 693,780.00 40.89 977,460.00 
            ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 72,240.00 32,950.00 - - - - - 
                       เงินเพิ่มตามวุฒิของพนักงาน - 5,250.00 - - - - - 
            ประเภท เงินประจําตําแหน่ง 19,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 
            ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 315,600.00 322,020.00 361,200.00 402,940.00 406,680.00 4.01 423,000.00 

รวมหมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 660,400.00 893,398.00 906,823.00 943,128.00 1,160,460.00 25.87 1,460,640.00 
รวมงบ บุคลากร 660,400.00 893,398.00 906,823.00 943,128.00 1,160,460.00 25.87 1,460,640.00 

     งบ ดําเนินงาน 
      หมวด ค่าตอบแทน 
            ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

66,597.00 15,087.00 5,950.00 - - - - 

            ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - - 5,000.00 0.00 5,000.00 
            ประเภท ค่าเช่าบ้าน 28,800.00 34,200.00 36,000.00 21,871.00 42,000.00 0.00 42,000.00 
            ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,639.00 3,404.00 3,740.00 5,610.00 - - - 
            ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 1,770.00 - - - - - - 

รวมหมวด ค่าตอบแทน 100,806.00 52,691.00 45,690.00 27,481.00 47,000.00 0.00 47,000.00 

      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 15,800.00 2,000.00 - - 63,500.00 0.00 - 
            ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
                 ค่ารับรองคณะบุคคล - - - - 5,000.00 0.00 5,000.00 
                 รับรองรายงานการประชุม - - 750.00 - 5,000.00 0.00 5,000.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) ปี 2561 

            ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
                ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ฯ 7,586.00 49,336.00 44,600.00 29,620.00 40,000.00 0.00 100,000.00 
            ประเภท ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,250.00 390.00 4,410.00 8,950.00 20,000.00 0.00 20,000.00 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 24,636.00 51,726.00 49,760.00 38,570.00 133,500.00 -2.62 130,000.00 
      หมวด ค่าวัสดุ 
            ประเภท วัสดุสํานักงาน 25,000.00 30,000.00 54,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 
            ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - - - - 3,000.00 0.00 2,000.00 
            ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว - - - - 5,000.00 0.00 3,000.00 
            ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,352.80 1,559.60 1,228.00 1,512.20 3,600.00 0.00 3,600.00 
            ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,076.00 1,900.00 1,728.00 4,276.00 10,000.00 0.00 10,000.00 
            ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,427.60 7,618.40 10,000.00 10,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 
            ประเภท วัสดุก่อสร้าง 61,646.85 38,117.68 - - - - - 

รวมหมวด ค่าวัสดุ 105,503.25 79,195.68 66,956.00 45,788.20 66,600.00 -4.50 63,600.00 
รวมงบ ดําเนินงาน 230,945.25 183,612.68 162,406.00 111,839.20 247,100.00 -2.63 240,600.00 

     งบ ลงทุน 
      หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
            ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน 
              เครื่องปรับอากาศ  43,500.00 - - - - - - 
              เก้าอี้ทํางานเบาะนวม - - 2,400.00 1,300.00 1,500.00 50.00 3,000.00 
              โต๊ะทํางาน ขนาด 120x60x75 ซม. - - - - 6,000.00 0.00 - 
              โต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์ ขนาด 80x60x75 ซม. - - - - 2,900.00 0.00 - 
              ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน  - - - 14,500.00 -  - 
              โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 2x2 ฟุต - - - 3,500.00 -  - 
              ตู้กระจกบานเลื่อน - - - 3,600.00 -  - 
              โต๊ะพับหน้าขาว - - - 1,700.00 -  - 
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(%) ปี 2561 

            ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
              เครื่องปริ้นเตอร์  - 4,200.00 -  - 0.00 17,000.00 
              คอมพิวเตอร์ สํานักงาน (หน้าจอ 18.5 นิ้ว) - - -  16,000.00 31.25 21,000.00 

รวมหมวด ค่าครุภัณฑ์ 43,500.00 4,200.00 2,400.00 24,600.00 26,400.00 55.30 41,000.00 
รวมงบ ลงทุน 43,500.00 4,200.00 2,400.00 24,600.00 26,400.00 55.30 41,000.00 

     งบ เงินอุดหนุน 
      หมวด เงนิอุดหนุน 
            ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ 
 โครงการจัดกิจกรรมตามแผนงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก 2560 - - - - 10,000.00 0.00 10,000.00 

รวมหมวดอุดหนุน 70,000.00 105,000.00 105,000.00 - 10,000.00 0.00 10,000.00 

รวมงบ เงินอุดหนุน 70,000.00 105,000.00 105,000.00 - 10,000.00 0.00 10,000.00 

รวมงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 934,827.25 1,081,210.68 1,071,629.00 1,079,567.20 1,443,960.00 21.35 1,752,240.00 
งาน สวัสดิการสังคม และสงัคมสงเคราะห์ 
     งบ ดําเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
                 โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ 15,000.00 50,000.00 - - - - - 
                 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม - - - 5,000.00 10,000.00 0.00 - 
                 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส - - - - 20,000.00 0.00 - 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 15,000.00 50,000.00 - 5,000.00 30,000.00 0.00 - 
รวมงบ ดําเนินงาน 15,000.00 50,000.00 - 5,000.00 30,000.00 0.00 - 

รวมงาน สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห ์ 15,000.00 50,000.00 - 5,000.00 30,000.00 0.00 - 

รวมแผนงาน สังคมสงเคราะห ์ 949,827.25 1,131,210.68 1,071,629.00 1,084,567.20 1,473,960.00 18.88 1,752,240.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) ปี 2561 

แผนงาน เคหะและชุมชน 

  งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

     งบ บุคลากร 
      หมวด เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 
            ประเภท เงินเดือนพนักงาน 242,950.00 322,987.00 211,582.00 244,800.00 602,000.00 9.32 658,080.00 
            ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 26,870.00 8,465.00 - - - - - 
                       เงินเพิ่มตามวุฒิของพนักงาน - 480.00 - - - - - 
            ประเภท เงินประจําตําแหน่ง 19,000.00 - - - 18,000.00 0.00 18,000.00 
            ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 729,548.00 617,590.00 1,229,271.00 1,329,839.00 1,416,720.00 8.97 1,543,800.00 
            ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง - - - 120,387.00 126,000.00 1.24 127,560.00 

รวมหมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,018,368.00 949,522.00 1,440,853.00 1,695,026.00 2,162,720.00 8.54 2,347,440.00 
รวมงบ บุคลากร 1,018,368.00 949,522.00 1,440,853.00 1,695,026.00 2,162,720.00 8.54 2,347,440.00 

     งบ ดําเนินงาน 
      หมวด ค่าตอบแทน 
            ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

158,566.00 26,998.00 6,200.00 - - - - 

            ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - - 10,000.00 0.00 10,000.00 
            ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,980.00 7,471.00 7,630.00 7,130.00 10,000.00 0.00 10,000.00 
            ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 14,303.00 - - - - - - 

รวมหมวด ค่าตอบแทน 181,849.00 34,469.00 13,830.00 7,130 20,000.00 0.00 20,000.00 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 270,754.54 295,100.00 410,280.00 439,600.00 320,000.00 -3.59 308,500.00 
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            ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
             ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  

7,288.00 30,630.00 45,296.00 4,664.00 60,000.00 -48.33 31,000.00 

              โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการ
วางแผนและจัดทําผังเมือง 

- - - - 5,000.00 0.00 5,000.00 

            ประเภท ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 79,309.50 143,870.00 154,080.00 103,670.00 80,000.00 0.00 80,000.00 
รวมหมวด ค่าใช้สอย 357,352.04 469,600.00 609,656 547,934.00 465,000.00 -8.71 424,500.00 

      หมวด ค่าวัสดุ 
            ประเภท วัสดุสํานักงาน 19,793.00 19,917.00 19,973.00 15,430.00 20,000.00 0.00 20,000.00 
            ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 81,977.61 74,515.87 113,275.55 93,012.91 150,000.00 -66.67 50,000.00 
            ประเภท วัสดุก่อสร้าง 555,474.76 537,331.09 670,265.01 267,833.72 198,600.00 -74.82 50,000.00 
            ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 33,509.21 25,172.00 20,310.51 34,462.48 30,000.00 16.66 80,000.00 
            ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ 22,256.80 15,104.40 13,090.00 9,600.00 20,000.00 0.00 20,000.00 
            ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,780.00 - - 15,000.00 - - - 

รวมหมวด ค่าวัสดุ 717,791.38 672,040.36 836,914.07 435,339.11 418,600.00 -47.44 220,000.00 

รวมงบ ดําเนินงาน 1,256,992.42 1,176,109.36 1,460,400.07 990,403.11 903,600.00 -26.46 664,500.00 
     งบ ลงทุน 
      หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
            ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน 
              ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 12,000.00 - 18,000.00 - - - - 
              ตู้กระจกบานเลื่อน 2 ชั้น - - 3,800.00 - 7,200.00 0.00 - 
              เก้าอี้ทํางานเบาะนวม - - 3,600.00 - 2,400.00 66.67 4,000.00 
              โต๊ะทํางาน - - - - - 0.00 7,500.00 
            ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร 
              เครื่องสูบน้ําหอยโข่งไฟฟ้า - 41,000.00 4,734.75 51,800.00 - - - 
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            ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
              ชุดแม่ข่ายเสียงตามสายอัตโนมัติ 99,000.00 - - - - - - 
              ชุดเครื่องขยายเสียงสําหรับหอกระจายข่าว 10,000.00 - - - - - - 
            ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
              เครื่องปริ้นเตอร์ - 3,990.00 - - - - - 
              เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล - - - - 21,000.00 0.00 - 
            ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
              รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ - - - - - 0.00 55,000.00 
            ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
              โครงการปรับปรุงดัดแปลงรถบรรทุกขยะเป็นรถ
กระเช้า 

- - - 430,000.00 - - - 

รวมหมวด ค่าครุภัณฑ์ 121,000.00 44,990.00 30,134.75 481,800.00 30,600.00 11.73 66,500.00 
รวมงบ ลงทุน 121,000.00 44,990.00 30,134.75 481,800.00 30,600.00 11.73 66,500.00 

     งบ เงินอุดหนุน 
      หมวด เงนิอุดหนุน 
            ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
                 อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าให้กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอแม่สอด 

205,603.69 181,095.04 570,115.70 - - - - 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 205,603.69 181,095.04 570,115.70 - - - - 
รวมงบ เงินอุดหนุน 205,603.69 181,095.04 570,115.70 - - - - 

รวมงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,601,964.11 2,351,716.40 3,501,503.52 3,167,229.11 3,096,920.00 -0.60 3,078,440.00 
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  งาน ไฟฟา้ ถนน 

     งบ ลงทุน 

      หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ประเภท อาคารต่างๆ 

            โครงการรื้อถอนประปา หมู่ 3 - - - 50,000.00 - - - 

        ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
            โครงการก่อสร้างศาลาพักร้อน หมู่ 1  - 95,000.00 98,700.00 - - - - 
            โครงการก่อสร้างศาลากลางน้ํา (ข้างศูนย์ Internet) 143,000.00 - - - - - - 
             โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ 6 96,800.00 - - - - - - 
             โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะประจําตําบล (สนามเพาะ) 20,000.00 - 98,000.00 - - - - 
             โครงการเทพื้นคอนกรีต (บริเวณลานสุสาน หมู่ 1 99,900.00 - - - - - - 
             โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ําประปา หมู่ 3,4 - - 83,000.00 - - - - 

         ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ทางเข้าโรงผลิตน้ําดื่ม) 63,000.00 - - - - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (ซอยบ้านอิงดอย) 178,000.00 - - - - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (ซอยบ้านนางบัวลอย) 88,000.00 - 100,900.00 - - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (ซอยบ้านนายบุญหนัก) 72,000.00 - - - - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3(ซอยบ้านนางสุแก้ว) 146,000.00 - 99,000.00 - - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (ซอยเอื้องดอย – พะเด๊ะ) 99,800.00 99,500.00 - - - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 (ซอยบ้านผู้ใหญ่) 101,000.00 - - - - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (เส้นทางเดิมต่อจากปีที่
ผ่านมา) 

158,000.00 - - - - - - 

             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 (ซอยบ้านนายเสน่ห์) 158,500.00 - - - - - - 
             โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 1 (สนามเพาะ) 272,000.00 - - - - - - 
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             โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 2 (สันหมูด้อง) 70,000.00 - - - - - - 
             โครงการก่อสร้างตลิ่งกันน้ําเซาะ หมู่ 2 (บ้านโฮ่ง) 121,000.00 - - - - - - 
             โครงการก่อสร้างตลิ่งกันน้ําเซาะ หมู่ 5 98,700.00 - - - - - - 
             โครงการก่อสร้างฝาย หมู่ 4 (พะละที-หม่อทูส่วย) 231,500.00 - - - - - - 
             โครงการก่อสร้างกําแพงหินก่อ หมู่ 7 (บ้านเอื้องดอย) 149,000.00 - - - - - - 
             โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา หมู่ 4 (คมสัน-พะละที) 33,000.00 - - - - - - 
             โครงการวางท่อระบายน้ํา หมู่ 1 (สนามเพาะ) 21,400.00 - - - - - - 
             โครงการวางท่อระบายน้ํา หมู่ 1 (แยกบ้านใต้) 31,600.00 - - - - - - 
             โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก หมู่ 1 (หน้าโรงเรียน) 99,000.00 - - - - - - 
             โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก หมู่ 1 (อบต.นิคม) 277,500.00 - - - - - - 
             โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก หมู่ 2 (หน้าโรงเรียนหัวฝาย) 99,000.00 - - - - - - 
             โครงการวางท่อระบายน้ํา หมู่ 2 (นายคํา) 36,000.00 - - - - - - 
             โครงการวางท่อระบายน้ํา หมู่ 2 (นายเสาร์) 9,000.00 - - - - - - 
             โครงการเปลี่ยนแปลงท่อระบายน้ํา หมู่ 1 (ข้างวัดดอนมูล) 75,000.00 - - - - - - 
             โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบายน้ําทิ้ง หมู่ 1-7 (บ้านนายสงบ) 40,000.00 - - - - - - 
             โครงการปรับปรุงท่อน้ําดิบ หมู่ 1/7 349,000.00 - - - - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (บ้านนายสกล  ล้านคํา) - 16,000.00 - - - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (บ้านนายเกตุ) - 80,000.00 - - - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (ซอยหน้า อบต.) - 176,500.00 - - - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (บ้านนายผจญ  แสนใส) - 98,000.00 101,000.00 99,700.00 - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (ซอยหลังวัด) - 99,800.00 - 80,500.00 - - - 
             โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมปรับปรุงผิวจราจร หมู่ 1 (ทางเข้าสระน้ํา
สาธารณะ สนามเพาะ) 

- 282,500.00 - - - - - 

             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (บ้านเหนือ ซอย 5) - 93,000.00 - - - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (ทางเชื่อมต่อบ้านอิงดอย) - 97,000.00 - - - - - 
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             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (บ้านนายรุณ  ใจทา) - 69,000.00 - - - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (บ้านโฮ่ง นางบัวผิน) - 150,500.00 - - - - - 
       โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (บ้านนายคะนึง หน้าบ้านผู้พัน) - 152,500.00 - - - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (บ้านนายปัญญา) - 99,000.00 - - - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (บ้านฆิมาพร) - 98,000.00 57,000.00 - - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5  (นายหม่อมี) - 99,600.00 - 98,000.00 - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 (นายสมนึก  มิตรละม่อม) - 88,000.00 - - - - - 
              โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6  (ทางไปบ่อน้ําร้อน) - 94,000.00 - - - - - 
              โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา หมู่ 1 (ซอยบ้านนางเพ็ญ มีเกาะ) - 39,600.00 - - - - - 
              โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา หมู่ 4 (ซอยบ้านนางอรพิน) - 82,000.00 - - - - - 
              โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (ซอยคลองชลประทาน) - - 104,000.00 - - - - 
              โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (ซอยสนามเพาะ) - - 102,000.00 - - - - 
              โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (รอบองค์พระเจ้าตากสิน) - - 98,000.00 99,700.00 - - - 
        โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (ซอยนายสัมฤทธิ์/นายวิเชียร) - - - 78,900.00 - - - 
              โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (ซอยเจนจิรา) - - 88,700.00 - - - - 
              โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (ซอยผู้ช่วยสมควร) - - 90,000.00 - - - - 
              โครงการขยายถนนคอนกรีต หมู่ 2 (ซอยร้านค้าชุมชน) - - 70,000.00 - - - - 
              โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (ซอยนางสุแก้ว) - - 100,900.00 - - - - 
              โครงการขยายผิวจราจร หมู่ 3 (ซอยนางสุแก้ว) - - 45,000.00 - - - - 
              โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (ซอยนางสุกัญญา) - - 55,000.00 - - - - 
              โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 (ซอยนายอภิสิทธิ์) - - 200,000.00 - - - - 
              โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (ซอยทางไปบ่อลูกรัง) - - 100,800.00 - - - - 
              โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (ซอยชะพอ) - - 100,800.00 - - - - 
       โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 (ซอยผู้ช่วยสมพงษ์/หัวสะพาน) - - 174,700.00 63,900.00 - - - 
              โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 (ซอยสายันต์) - - 100,300.00 - - - - 
              โครงการวางท่อระบายน้ํา หมู่ 1  (ซอยบุญเพ็ง) - - 25,000.00 - - - - 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) ปี 2561 

              โครงการก่อสร้างกําแพงกันน้ําล้น  หมู่ 5  - - 120,000.00 - - - - 
          โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมวางท่อ หมู่ 5 (ซอยจ่าที โอสถพจนา) - - 19,800.00 - - - - 
          โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมวางท่อ หมู่ 5 (ซอยเยวา สว่างเจริญกุล) - - 25,800.00 - - - - 
              โครงการเทพื้น คสล.รอบศูนย์เรียนคอมพิวเตอร์ - - 50,000.00 - - - - 
              โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (สนามเพาะ) - - 99,000.00 - - - - 
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (ซอยนายเงา  ล้านคํา) - - - 54,400.00 - - - 
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (ซอยนายจรูญ) - - - 32,700.00 - - - 
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (เส้นทางต่อซอยนายเชย เปี้ยสุ) - - - 82,200.00 - - - 
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 พร้อมราวกั้นขอบถนน (ซอย
หน้าโรงเรียนบ้านค้างภิบาล) 

- - - 99,800.00 - - - 

      โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1(ไหล่ทาง อบจ.) - - - 279,000.00 - - - 
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (ซอยทางแยกขึ้นซอยประปา) - - - 99,600.00 - - - 
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (ซอยบ้านนายคําปัน) - - - 98,000.00 - - - 
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5  (ซอยบ้านนายวิภาค) - - - 98,000.00 - - - 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7  (เส้นทางต่อซอยบ้านผู้ใหญ่สายันต์) - - - 90,000.00 - - - 
       โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7  (เส้นทางต่อซอยนางวันจิตร) - - - 8,700.00 - - - 
       โครงการวางท่อระบายน้ําหรือรางระบายน้ํา หมู่ 7 (ซอยบ้านนางวันจิตร) - - - 31,400.00 - - - 
      โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 - - - 583,600.00 - - - 
       โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (ซอยนายสมควร อุทิศ) - - - 360,000.00 - - - 
       โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก หมู่ 1 - - - 27,700.00 - - - 

ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
      ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ํา 
อาคาร ฝาย) 

472,480.00 498,800.00 235,700.00 49,000.00 - - - 

       โครงการปรับปรุงศาลากลางน้ํา (ข้างศูนย์เรียนคอมพิวเตอร์) - - 98,800.00 - - - - 
       โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 (ข้าง อบต.) - - 39,300.00 - - - - 
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       โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงาน อบต. - - 40,000.00 - - - - 
       โครงการปรับปรุงอาคารทอผ้าข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ 4 

- - 36,800.00 - - - - 

        โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง และถนนเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 2 (ภายในหมู่บ้าน และจุดที่ชํารุด) 

- - - 36,000.00 - - - 

        โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง และถนนเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 4 (ภายในหมู่บ้าน และจุดที่ชํารุด) 

- - - 44,400.00 - - - 

        โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง และถนนเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 5 (ภายในหมู่บ้าน และจุดที่ชํารุด) 

- - - 24,000.00 - - - 

        โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง และถนนเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 6(ภายในหมู่บ้าน และจุดที่ชํารุด) 

- - - 52,900.00 - - - 

        โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง และถนนเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 7 (ซอยนางโสมนัส สุรินทร์) 

- - - 32,400.00 - - - 

        โครงการขุดลอกลําเหมืองลําห้วยภายในตําบล - - - 29,300.00 - - - 

รวมหมวดค่าทีด่ินและสิ่งกอ่สร้าง 3,909,180.00 2,608,300.00 2,858,000.00 2,783,800.00 - -  
รวมงบ ลงทุน 3,909,180.00 2,608,300.00 2,858,000.00 2,783,800.00 - -  

รวมงาน ไฟฟา้ ถนน 3,909,180.00 2,608,300.00 2,858,000.00 2,783,800.00 - -  
รวมแผนงาน เคหะและชุมชน 6,511,144.11 4,960,016.40 6,359,503.52 5,951,029.11 3,096,920.00 -0.60 3,078,440.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) ปี 2561 

แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

งาน บรหิารทัว่ไป 

     งบ ดําเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
                 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ - 1,866.00 10,000.00 - 10,000.00 0.00 - 

รวมหมวด ค่าใช้สอย - 1,866.00 10,000.00 - 10,000.00 0.00 - 

รวมงบ ดําเนินงาน - 1,866.00 10,000.00 - 10,000.00 0.00 - 
     งบ เงินอุดหนุน 
      หมวด เงนิอุดหนุน 
            ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
                 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด
อําเภอแม่สอด (ศตส.อ.แม่สอด) 

80,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 

                 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดตาก (ศตส.จ.ตาก) 

30,000.00 30,000.00 20,000.00 - - - - 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 110,000.00 80,000.00 70,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 

รวมงบ เงินอุดหนุน 110,000.00 80,000.00 70,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 

รวมงาน บริหารทั่วไป 110,000.00 81,866.00 80,000.00 50,000.00 60,000.00 -16.67 50,000.00 
 

 

 

 

 
 



 

 

64 

 

 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) ปี 2561 

งาน สง่เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชมุชน 
     งบ ดําเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อเอาชนะยาเสพติด - 7,230.00 3,136.00 - 10,000.00 0.00 10,000.00 
                 โครงการปกป้องเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ - - 10,310.00 10,000.00 5,000.00 0.00 50,000.00 
                 โครงการทบทวน/สนับสนุนแผนชุมชน 7,000.00 6,930.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 
                 โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 495,661.00 214,249.00 208,549.00 259,599.00 100,000.00 100.00 260,000.00 
                 โครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้า 29,990.60 57,972.60 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 
                 โครงการส่งเสริมอาชีพการทําไม้กวาดดอกหญ้า - 20,000.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 
                 โครงการส่งเสริมอาชีพการทําดอกไม้จันทน์ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 10,000.00 0.00 10,000.00 
                 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว 576.00 576.00 600.00 - 10,000.00 0.00 10,000.00 
                 โครงการจักสานตะกร้าด้วยศรนารายณ์ - - - 20,000.00 - - - 
                 โครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน - - 81,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 
                 โครงการรวมพลังสร้างความสมานฉนัท์ - 16,278.00 - - 5,000.00 0.00 5,000.00 
                 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP - - - 79,900.00 - 0.00 20,000.00 
                 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น - - 29,165.00 - - - - 
         โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน (เย็บตะกร้าเชือกร่ม) - - 20,000.00 - - - - 
         โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน (จักสานตะกร้า) - - 25,000.00 - - - - 
                 โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักสวนครัว - - - - - 0.00 100,000.00 
   โครงการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น - - - - - 0.00 10,000.00 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 553,227.60 343,235.60 527,760.00 509,499.00 270,000.00 12.40 605,000.00 

รวมงบ ดําเนินงาน 553,227.60 343,235.60 527,760.00 509,499.00 270,000.00 12.40 605,000.00 
รวมงาน ส่งเสริมความเข้มแขง็ชุมชน 553,227.60 343,235.60 527,760.00 509,499.00 270,000.00 12.40 605,000.00 

รวมแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 553,227.60 343,235.60 607,760.00 559,499.00 330,000.00 98.48 655,000.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) ปี 2561 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนนัทนาการ 

งาน บรหิารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม และนนัทนาการ 

     งบ เงินอุดหนุน 
      หมวด เงนิอุดหนุน 
            ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
                 อุดหนุนการแข่งขันกีฬาทีลอซูเกมส์ ครั้งที่ 1 จังหวัด
ตาก (กทท.จ.ตาก) 

- 30,000.00 - - - - - 

            ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน 
                 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดงานประเพณี
ลอยกระทงของแต่ละหมู่บ้าน 

351,700.00 356,800.00 367,000.00 367,000.00 367,000.00 0.00 367,000.00 

            ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
                 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดตาก (โครงการจัดงาน
ประเพณีงานตากสินมหาราชและกาชาดจังหวัดตาก) 

10,000.00 30,000.00 30,000.00 10,000.00 - - - 

                 อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอแม่สอด (โครงการจัดงาน
ประเพณีงานเจ้าพ่อพะวอและกาชาดอําเภอแม่สอด) 

30,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 - 0.00 20,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 391,700.00 426,800.00 407,000.00 397,000.00 367,000.00 5.45 387,000.00 
รวมงบ เงินอุดหนุน 391,700.00 426,800.00 407,000.00 397,000.00 367,000.00 5.45 387,000.00 

รวมงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม 
และนนัทนาการ 

391,700.00 426,800.00 407,000.00 397,000.00 367,000.00 5.45 387,000.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) ปี 2561 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนนัทนาการ 

งาน กีฬาและนันทนาการ 

     งบ ดําเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
                 โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4 
อบต.พระธาตุผาแดง 

- - 149,700.00 - 100,000.00 0.00 - 

                 โครงการจัดส่งตัวแทนนักกีฬาท้องถิ่น เข้าร่วม
แข่งขันกีฬานอกสถานที่ 

9,994.00 15,000.00 19,383.00 9,170.00 10,000.00 -50.00 5,000.00 

                 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ - 55,000.00 18,560.00 38,960.00 30,000.00 0.00 30,000.00 
                 โครงการแข่งขันกีฬา 3 หมู่บ้าน (กีฬาปกาญอ) 30,000.00 30,000.00 - - - - - 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 39,994.00 100,000.00 187,643.00 48,130.00 140,000.00 -75.00 35,000.00 
      หมวด ค่าวัสดุ 
            ประเภท วัสดุกีฬา 99,970.00 99,945.00 99,537.00 - - - - 

รวมหมวด ค่าวัสดุ 99,970.00 99,945.00 99,537.00 - - - - 
รวมงบ ดําเนินงาน 139,964.00 99,945.00 287,180.00 - 140,000.00 0.00 - 

     งบ ลงทุน 
      หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
            ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา 
              เครื่องออกกําลังกายกลางแจง้ - - 100,000.00 - - - - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ - - 100,000.00 -  - - 
      หมวด ค่าที่ดิน และสิง่กอ่สร้าง 
            ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
      โครงการก่อสร้างลานกีฬาออกกําลังกายหน้าสํานักงาน 
อบต. 

- - 43,200.00 - - - - 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) ปี 2561 

รวมหมวดค่าทีด่ินและสิ่งกอ่สร้าง - - 43,200.00 - - - - 
รวมงบ ลงทุน - - 143,200.00 - - - - 

รวมงาน กีฬาและนนัทนาการ 139,964.00 199,945.00 430,380.00 48,130.00 140,000.00 -75.00 35,000.00 
งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     งบ ดําเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
                 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ 200,000.00 150,000.00 150,000.00 93,485.00 100,000.00 0.00 100,000.00 
                 โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 
                 โครงการจัดงานประเพณีขึ้นธาตุประจําปี 118,500.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 -16.67 100,000.00 
                 โครงการสนับสนุนประเพณีขึ้นธาตุประจําหมู่บ้าน 
(หมู่ 3,4,5,6) 

40,000.00 40,000.00 39,874.00 40,000.00 28,000.00 0.00 28,000.00 

                 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนทําบุญข้าวพระพุทธ หมู่ 2 30,000.00 - - - - - - 
                 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนทําบุญข้าวพระพุทธ หมู่ 7 30,000.00 - - - - - - 
                 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีกินสลาก  - 320,000.00 - - - - - 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 398,500.00 320,000.00 329,874.00 273,485.00 268,000.00 -7.46 248,000.00 

รวมงบ ดําเนินงาน 398,500.00 320,000.00 329,874.00 273,485.00 268,000.00 -7.46 248,000.00 
     งบ เงินอุดหนุน 
      หมวด เงนิอุดหนุน 
            ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
                 อุดหนุนวัดดอนมูล บ้านค้างภิบาล - - 80,000.00 - - - - 
                 อุดหนุนวัดชลประทานบ้านหัวฝาย - - 60,000.00 - - - - 
                 อุดหนุนวัดสว่างอารมณ์ บ้านแม่ตาวใหม่ - - 50,000.00 - - - - 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) ปี 2561 

รวมหมวดเงินอุดหนุน - - 190,000.00 - - - - 

รวมงบ เงินอุดหนุน - - 190,000.00 - - - - 

รวมงาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 398,500.00 320,000.00 519,874.00 273,485.00 268,000.00 -7.46 248,000.00 
งาน วิชาการวางแผนและสง่เสริมการท่องเที่ยว 
     งบ ดําเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
                 โครงการจัดงานพิธีการสวนสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ - - - - 30,000.00 0.00 - 
                 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว - - - 70,729.34 100,000.00 0.00 100,000.00 

รวมหมวด ค่าใช้สอย - - - 70,729.34 130,000.00 -23.08 100,000.00 

รวมงบ ดําเนินงาน - - - 70,729.34 130,000.00 -23.08 100,000.00 
รวมงาน วิชาการวางแผนและส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว - - - 70,729.34 130,000.00 -23.08 100,000.00 

รวมแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 930,164.00 946,745.00 950,254.00 515,859.34 905,000.00 -14.92 770,000.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอด
ต่าง 
(%) 

ปี 2561 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

งาน ก่อสรา้งโครงสร้างพืน้ฐาน 

     งบ ลงทุน 
      หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
         ประเภท ค่าสาธารณูปโภค 
             โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน - - - - 528,000.00 0.00 - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (ซอยทางแยกเชื่อมต่อซอย
ผจญ)    

- - - - 55,200.00 0.00 - 

             โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 - - - - 99,500.00 0.00 - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (ซอยบ้านอิงดอย) - - - - 99,800.00 0.00 - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (ซอยบ้านเหนือ ซอย 5) - - - - 99,900.00 0.00 - 
             โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 2 - - - - 98,800.00 0.00 - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (ซอยนางบัวไหล) - - - - 99,900.00 0.00 - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (ซอยนางบัวลอย) - - - - 64,900.00 0.00 - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (ซอยนายโสภณ) - - - - 77,100.00 0.00 - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (ซอยเชื่อมต่อเอื้องดอย -
พะเด๊ะ) 

- - - - 99,300.00 
0.00 

- 

             โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมวางท่อระบายน้ํา หมู่ 4 (ซอยนายอมร
ถึงแยกเจยิพอ) 

- - - - 28,300.00 
0.00 

- 

             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 (ซอยนายปรุพอ) - - - - 67,900.00 0.00 - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 (ซอยธีรชัย) - - - - 75,500.00 0.00 - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (ซอยนายชุมพล) - - - - 99,300.00 0.00 - 
             โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 6 - - - - 54,500.00 0.00 - 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอด
ต่าง 
(%) 

ปี 2561 

                โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 (ซอยผู้ใหญ่สายันต์) - - - - 99,100.00 0.00 - 
                โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหมู่บ้าน หมู่ 7 - - - - 54,600.00 0.00 - 

         ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง 
                ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ภายในตําบล 
(ซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ํา อาคาร ฝาย และอื่นๆ) 

- - - - 201,173.00 0.00 - 

รวมหมวดค่าทีด่ินและสิ่งกอ่สร้าง - - - - 2,002,773.00 0.00 - 
รวมงบ ลงทุน - - - - 2,002,773.00 0.00 - 

รวมงาน ก่อสร้างโครงการสร้างพืน้ฐาน - - - - 2,002,773.00 0.00 - 
รวมแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา - - - - 2,002,773.00 0.00 - 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) ปี 2561 

แผนงาน การเกษตร 

งาน สง่เสริมการเกษตร 

     งบ ดําเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
               โครงการส่งเสริมการปลูกพันธ์ไม้ผล 100,000.00 - - - - - - 
                 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 10,000.00 5,000.00 4,976.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 
                 โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร - - - 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 110,000.00 5,000.00 4,976.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 

รวมงบ ดําเนินงาน 110,000.00 5,000.00 4,976.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 

รวมงาน ส่งเสริมการเกษตร 110,000.00 5,000.00 4,976.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 
งาน อนรุักษ์แหล่งน้ํา และปา่ไม้ 
     งบ ดําเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
                 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน 10,000.00 - - 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 10,000.00 - - 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 

รวมงบ ดําเนินงาน 10,000.00 - - 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 
     งบ เงินอุดหนุน 
      หมวด เงนิอุดหนุน 
            ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
                 อุดหนุนโครงการอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า 
(รสทป.)จังหวัดตาก 

- - - 20,000.00 - - - 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) ปี 2561 

รวมหมวดเงินอุดหนุน - - - 20,000.00 - 0.00 - 

รวมงบ เงินอุดหนุน - - - 20,000.00 - 0.00 - 

รวมงาน อนรุกัษ์แหล่งน้ํา และปา่ไม้ 10,000.00 - - 30,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 
รวมแผนงาน การเกษตร 120,000.00 5,000.00 4,976.00 50,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) ปี 2561 

แผนงาน การพาณิชย์ 
งาน กิจการประปา 
     งบ บุคลากร 
      หมวด เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 
            ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 499,100.00 - - - - - 

รวมหมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) - 499,100.00 - - - - - 
รวมงบ บุคลากร - 499,100.00 - - - - - 

     งบ ดําเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 321,816.90 - - - 30,500.00 22.78 100,000.00 
                   โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 1 - 224,000.00 - - - - - 
                   โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ 3 - 458,500.00 - - - - - 
                   โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ 7 - 294,000.00 - - - - - 
                   โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านจัดสรร - - - - - - - 
            ประเภท ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม - 97,002.50 121,423.50 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 321,816.90 1,073,502.50 121,423.50 100,000.00 130,500.00 53.26 200,000.00 
      หมวด ค่าวัสดุ 
            ประเภท วัสดุก่อสร้าง 422,970.23 328,208.32 199,899.54 200,000.00 160,000.00 -37.50 100,000.00 
            ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 392,000.00 185,000.00 185,600.00 100,000.00 20,000.00 400.00 100,000.00 
            ประเภท วัสดุอื่นๆ (มิเตอร์น้ํา) - 28,890.00 29,853.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 

รวมหมวด ค่าวัสดุ 814,970.23 542,098.32 415,352.54 330,000.00 210,000.00 9.52 230,000.00 
รวมงบ ดําเนินงาน 1,136,787.13 1,615,600.82 536,776.04 430,000.00 340,500.00 -32.45 230,000.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) ปี 2561 

     งบ ลงทุน 
      หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
            ประเภท ครุภัณฑ์เกษตร 
              เครื่องตัดหญ้า - - - - 9,500.00 0.00 - 

รวมหมวด ค่าครุภัณฑ ์ - - - - 9,500.00 0.00 - 

      หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
            ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
              โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 3 - - - 360,000.00 - - - 
              โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 6 - - - 97,100.00 - - - 

รวมหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 457,100.00 - - - 

รวมงบ ลงทุน - - - 457,100.00 9,500.00 0.00 - 

รวมงาน กิจการประปา 1,568,787.13 2,114,700.82 536,776.04 887,100.00 350,000.00 22.86 430,000.00 
รวมแผนงาน การพาณิชย์ 1,568,787.13 2,114,700.82 536,776.04 887,100.00 350,000.00 22.86 430,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณกรรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
อําเภอ แม่สอด    จังหวัด ตาก 

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น  52,000,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

 

แผนงาน งบกลาง 
 

งาน งบกลาง รวม 10,768,070 บาท 
     งบงบกลาง รวม 10,768,070 บาท 
          หมวด งบกลาง รวม 10,768,070 บาท 
          ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 396,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของ
พนักงานจ้าง อัตราร้อยละ 5 ของประมาณการรายจ่ายเงินเดือน หรือเงินที่
จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือประกันสังคม ด่วน ที่ รง 0604 / ว 
0949 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560จํานวน 348,378 บาท ต้ังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 47,622 บาท (กองคลัง) 

   

 

          ประเภท เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ จํานวน 7,398,000 บาท 
                เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น เ งิ น เ บ้ี ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อ า ยุ  ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 
2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองสวัสดิการสังคม) 

   

    

          ประเภท เบี้ยยังชพีผู้พิการ จํานวน 2,064,000 บาท 
                เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น เ งิ น เ บ้ี ย ยั ง ชี พ ผู้ พิ ก า ร  ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 
2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองสวัสดิการสังคม) 

   

    

          ประเภท เบี้ยยังชพีผู้ป่วยเอดส ์ จํานวน 156,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
สวัสดิการสังคม) 
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          ประเภท สํารองจ่าย จํานวน 369,070 บาท 
                เพ่ือใช้จ่ายในกรณีที่จําเป็นฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่าน้ัน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 
2560 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ทุกกอง/ส่วนราชการที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี)  

   

    

          ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพนั จํานวน 385,000 บาท 
                1.เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
ต้ังไว้ 100,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เพ่ือใช้จ่ายเป็นเงินสมทบเข้าระบบ
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  และหนังสือ
อําเภอแม่สอด ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.11/ว 4364 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 
2557 (กองสาธารณสุข)   
                2.ทุนการศึกษาสําหรับผู้ดูแลเด็ก ต้ังไว้ 15,000 บาท ต้ังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาสําหรับผู้ดูแลเด็ก ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลง
วันที่  4 กรกฎาคม 2560 (กองการศึกษา)    
                3.เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.)  ต้ังไว้ 270,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 1 ของ
ประมาณการรายรับประจําปีไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้
อุทิศให้ และเงินอุดหนุน ตามความใน พรบ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  (กองคลัง) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
อําเภอ แม่สอด    จังหวัด ตาก 

 

แผนงาน บรหิารท่ัวไป 
 

งาน บรหิารงานทั่วไป รวม 9,064,066 บาท 
     งบบุคลากร รวม 6,731,400 บาท 
          หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,146,680 บาท 
          ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายก อบต.เดือนละ 
21,120 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 253,440 บาท และรองนายก อบต. 
จํานวน 2 คนๆละ 11,610 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 278,640 บาท 
คํานวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณที่ แล้วมา (ปี  2559 จํานวน 
32,627,877.97 บาท) ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท 
ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายก อบต. รองนายก อบต. 
ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการ
นายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 26 
มิถุนายน 2557  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด) 

   

  

         ประเภท เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 
 

จํานวน 
 

45,600 
 

บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต.เดือนละ 
1,900 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท และรองนายก อบต. 
จํานวน 2 คนๆละ 950 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท คํานวณ
จากรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา (ปี 2559 จํานวน 32,627,877.97 
บาท) ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ตามระเบียบ มท. 
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และ
เลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด) 

 
 

  

    
    

         ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต.เดือนละ 1,900 บาท 
รวม 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท และรองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆละ 
950 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท คํานวณจากรายได้จริงของ
ปีงบประมาณที่แล้วมา (ปี 2559 จํานวน 32,627,877.97 บาท) ไม่รวมเงินกู้ 
เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน 
นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิก
สภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2557 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด) 
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         ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล 

จํานวน 90,720 บาท 

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายก อบต.
เดือนละ 7,560 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 90,720 คํานวณจากรายได้จริง
ของปีงบประมาณที่แล้วมา (ปี 2559 จํานวน 32,627,877.97 บาท) ไม่รวม
เงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทน  นายก อบต . รองนายก อบต . ประธานสภา อบต . รอง
ประธานสภา อบต . สมาชิกสภา อบต . เลขานุการนายก อบต . และ
เลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด) 

   

    

         ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 1,432,680 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา อบต.เดือนละ 11,610 
บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 139,320 บาท รองประธานสภา อบต. เดือนละ 
9,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 114,000 บาท สมาชิกสภา อบต . 
จํานวน 12 คนๆละ 7,560 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 1,088,640 บาท 
และเลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,560 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 
90,720 บาท คํานวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา (ปี 2559 
จํานวน 32,627,877.97 บาท) ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายก อบต. รองนายก 
อบต . ประธานสภา อบต . รองประธานสภา อบต . สมาชิกสภา อบต . 
เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด) 

   

    

          หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,584,720 บาท 
          ประเภท เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,122,680 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 7 อัตรา  
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 2,122,680 บาท ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 และประกาศ อบต.พระธาตุผา
แดง เรื่องแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) พ.ศ.2558 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สํานักงานปลัด)  

   

    

          ประเภท เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัด อบต. (ระดับกลาง) 
เดือนละ 7,000 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดตาก  (ก.อบต.จังหวัดตาก) เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. ลงวันที่ 26 
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พฤศจิกายน 2545 ข้อ 38 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 
เมษายน 2559 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)  
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรองปลัด  อบต. (ระดับต้น) เดือน
ละ  3,500 บาท  รวม  12 เดื อน  เป็ น เงิน  42,000 บาท  ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สํานักงานปลัด)  
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด (ระดับต้น) 
เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สํานักงานปลัด) 
    

          ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของปลัด อบต. (ระดับกลาง) 
เดือนละ 7,000 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 และประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง เรื่อง
แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) พ.ศ.2558 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)  

   

    

          ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 174,840 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา 
จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน เป็นเงิน 174,840 บาท ตามประกาศ อบต.
พระธาตุผาแดง เรื่องแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2558 – 
2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) พ.ศ.2558 ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ (สํานักงานปลัด)  

   

    

          ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,898,880 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนท่ีปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 8 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  5  อัตรา  รวม 12 เดือน 
เป็นเงิน 1,898,880 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดตาก เรื่องประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 และประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง เรื่องแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) พ.ศ.2558 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)  
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          ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จํานวน 136,320 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวท่ี
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5  
อัตรา รวม 12 เดือน เป็นเงิน 136,320 บาท และประกาศ อบต.พระธาตุผา
แดง เรื่องแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) พ.ศ.2558 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สํานักงานปลัด)  

   

    

     งบดําเนินงาน รวม 2,292,666 บาท 
          หมวด ค่าตอบแทน รวม 168,000 บาท 
          ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)  

   

    

          ประเภท ค่าเชา่บา้น จํานวน 108,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ที่มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สํานักงานปลัด)  

   

    

          ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)  

   

    

          หมวด ค่าใชส้อย รวม 692,666 บาท 
          ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จํานวน 367,666 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ทําป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 
วารสาร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างคนงานทั่วไป 
ค่าจ้างเหมารถ ค่าจ้างสํารวจข้อมูลค่าเช่าพ้ืนที่สําหรับติดต้ังเว็บไซต์ทาง
อินเตอร์เน็ต ค่าหนังสือพิมพ์ และค่าบริการอ่ืนๆ ฯลฯ และ  
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (แบบมีการย่อ-ขยาย) ค่า
เช่ารายเดือน 1,500 บาท/เดือน ปริมาณการถ่ายขั้นตํ่า 10,000 แผ่น/เดือน 
ค่าบริการแผ่นละ 0.35 บาท สําหรับแผ่นที่ 10,001 ขึ้นไป ค่าบริการแผ่นละ 
0.32 บาท รวมเป็นเงิน 256,600 บาท          
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จํานวน 1 ราย 
ค่าจ้างเดือนละ 7,200 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 86,400  บาท   
            หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลดั)  
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          ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท 
                    1.ค่ารับรองเพ่ือต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ต้ังไว้ 10,000 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
ที่เก่ียวข้อง ในการเลี้ยงรับรองรวมท้ังค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้อง
จ่ายเกี่ยวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน 
ตรวจงาน หรือเย่ียมชม หรือทัศนศึกษาดูงานของ อบต . ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 กรกฎาคม 2548 ต้ังจ่ายไม่เกิน 
1% ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมาไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป เงินกู้ เงินจ่ายขาด
เงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ (รายได้ปี 2559 จํานวน 32,627,877.97 x 1 
% = 326,278.78 บาท) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด) 
                2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม ต้ังไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าอาหาร เครื่องด่ืมต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอ่ืนๆ ซึ่ง
จําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งต้ังตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 
2548 (รายได้ปี 2559 จํานวน 32,627,877.97 x 1 % = 326,278.78 บาท) 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)   

   
 

    

          ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

จํานวน 205,000 บาท 

                  1. เพ่ื อจ่ายเป็นค่ าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร การศึกษาดูงาน ค่าลงทะเบียน ค่าที่
พัก ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ต้ังไว้ 50,000 บาท 
เพ่ือเดินทางไปราชการของนายก อบต. รองนายก อบต. เลขานุการนายก 
อบต. ประธานสภา อบต. สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง และบุคคลอ่ืนที่ได้รับคําสั่งจากนายกให้เดินทางไปราชการ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 
ตุลาคม 2548 เรื่องการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(รายได้จริง+
เงินอุดหนุน ปี 2559 จํานวน 46,028,602.97 x 3 % = 1,380,858.09 
บาท) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด) 
                2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา สําหรับพิธีการในวัน
สําคัญต่างๆตามวาระ และโอกาสที่จําเป็นและมีความสําคัญ ต้ังไว้ 5,000 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด) 
                3. ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กรณีหมด
วาระ หรือตําแหน่งว่างลง ต้ังไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเอกสารที่เก่ียวข้อง ค่ากรรมการเลือกต้ัง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
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จําเป็นสําหรับงานน้ี  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) หน้า 163 (สํานักงานปลัด) 
                4. โครงการรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ ต้ังไว้ 30,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต่อประสานงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมารังวัด และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 189 (สํานักงานปลัด) 
                5. โครงการ อบต.พบประชาชน ต้ังไว้ 10,000 บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ เช่น อาหาร ค่าติดต่อประสานงาน ค่า
เอกสาร ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็น สําหรับงานน้ี ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 187 
(สํานักงานปลัด) 
                6. โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ต้ังไว้ 5,000 บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องด่ืม 
ค่าจัดสถานที่ ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็น
สําหรับงานน้ี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
หน้า 180 (สํานักงานปลัด) 
                7. โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ต้ังไว้ 5,000 บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องด่ืม 
ค่าจัดสถานที่ ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็น
สําหรับงานน้ี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
หน้า 180 (สํานักงานปลัด)                 
          ประเภท ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอ่ืนๆ 
เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปร้ินเตอร์ เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องถ่ายเอกสาร และทรัพย์สินอ่ืนๆ ต้ังไว้  30,000  บาท และ 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน รถยนต์น่ัง
ธรรมดา (เครื่องยนต์ดีเซล) จํานวน 2 คัน รวมถึงรถยนต์ประเภทอ่ืนๆและใช้
ในภารกิจด้านอ่ืนๆด้วย ต้ังไว้  70,000 บาท หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สํานักงานปลัด)  

   

    

          หมวด ค่าวัสดุ รวม 530,000 บาท 
          ประเภท วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เช่น กระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กระดาษ  ธงชาติ  ผ้าเต๊นท์ ค่าถ่าย
เอกสาร เก้าอ้ี น่ั งพลาสติก  หนังสือพิมพ์  ฯลฯต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
(สํานักงานปลัด)  

   

          ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจานรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์ ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)  

   



 

 

83 

 

          ประเภท วัสดุงานบา้นงานครัว จํานวน 30,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้กวาด นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาขัดห้องนํ้า 
จาน ชาม แก้วนํ้า ที่นอน มุ้ง หมอน ชุดเครื่องครัว ค่าจัดซื้อนํ้าด่ืม ฯลฯ ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)  

   

    

          ประเภท วัสดุก่อสรา้ง จํานวน 20,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น หินทราย ปูน ไม้ขนาดต่างๆ 
ปูนซีเมนต์ ท่อ ระบายนํ้า ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)  

   

    

          ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ และยานพาหนะ ยาง
นอก แบตเตอรี่ หัวเทียน กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)  

   

    

          ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ามันรถยนต์น่ังธรรมดา (เครื่องยนต์
ดีเซล) จํานวน 2 คันๆละ 37,200 บาท รวมเป็นเงิน 74,400 บาท รวมถึง
รถยนต์ประเภทอื่นและใช้ในภารกิจด้านอ่ืนๆด้วย จํานวน 225,600 บาท 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2560 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)  

   

    

          ประเภท วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสปริงเกอร์ จอบหมุน จานพราน ต้นไม้ 
ปุ๋ย  เมล็ดพันธ์ุพืช ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)  

   

    

          ประเภท วัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สิ่งของ เครื่องมือ  
เครื่องใช้เก่ียวกับงานโฆษณา เช่น ฟิล์มถ่ายรูป พร้อมค่าจ้างอัดล้าง ค่าถ่าน 
ค่าแผ่นเมมโมร่ีสต๊ิก สําหรับกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล ค่าไม้อัดแน่นป้าย  
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ค่าป้ายผ้า ฯลฯ ในการเผยแพร่ข่าวสารของ
ทางราชการในกิจกรรมของ อบต. ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)  

   

    

          ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร ์ จํานวน 30,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึก
ข้อมูล  แฮนด้ีไดร์ฟ  หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องเลเซอร์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเน่ือง  สาย
เคเบิล  เมาส์  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
(สํานักงานปลัด)  

   

    

          ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง  จํานวน 30,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังนํ้ายาดับเพลิง  
อุปกรณ์ดับเพลิง ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)  
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          หมวด ค่าสาธารณปูโภค รวม 902,000 บาท 
          ประเภท ค่าไฟฟา้ จํานวน 800,000 บาท 
                ต้ังจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์เรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียน ตชด.บ้านถ้ําเสือ 
ประปา และภารกิจอ่ืนตามอํานาจหน้าที่ อบต. ต้ังไว้  507,200 บาท และ 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนของเครื่องปรับอากาศ ขนาด 
16,000 BTU แรงดัน 12 KV – 24 KV อัตราเดือนละ 1,500 บาท/เดือน 
จํานวน 3 เครื่อง (1,500x12x3 = 54,000) เป็นเงิน 54,000 บาท และ 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนของเครื่องปรับอากาศ ขนาด 
18,000 BTU แรงดัน 12 KV – 24 KV อัตราเดือนละ 1,600 บาท/เดือน 
จํานวน 2 เครื่อง (1,600x12x2 = 38,400) เป็นเงิน 38,400 บาท และ 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนของเครื่องปรับอากาศ ขนาด 
20,000 BTU แรงดัน 12 KV – 24 KV อัตราเดือนละ 1,700 บาท/เดือน 
จํานวน 1 เครื่อง (1,700x12x1 = 20,400) เป็นเงิน 20,400 บาท และ 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนของเครื่องปรับอากาศ ขนาด 
24,000 BTU แรงดัน 12 KV – 24 KV อัตราเดือนละ 2,000 บาท/เดือน 
จํานวน 3 เครื่อง (2,000x12x3 = 72,000) เป็นเงิน 72,000 บาท และ 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนของเครื่องปรับอากาศ ขนาด 
25,000 BTU แรงดัน 12 KV – 24 KV อัตราเดือนละ 2,100 บาท/เดือน 
จํานวน 2 เครื่อง (2,100x12x2 = 50,400) เป็นเงิน 50,400 บาท และ 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนของเครื่องปรับอากาศ ขนาด 
40,000 BTU แรงดัน 12 KV – 24 KV อัตราเดือนละ 2,400 บาท/เดือน 
จํานวน 2 เครื่อง (2,400x12x2 = 57,600) เป็นเงิน 57,600 บาท และ 
                หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2560 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)  

   

    

          ประเภท ค่าบริการโทรศัพท ์ จํานวน 42,000 บาท 
                ต้ังจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล 
และภารกิจอ่ืนตามอํานาจหน้าที่ อบต. ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)  

   

    

          ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์  จํานวน 20,000 บาท 
                ต้ังจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์สําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล โรงเรียน ตชด.บ้านถ้ําเสือ ศูนย์เด็กเล็ก และภารกิจอ่ืนตามอํานาจ
หน้าที่ อบต. ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)  

   

    

          ประเภท ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท 
                ต้ังจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารอ่ืนๆ และ
ให้หมายความถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เก่ียวกับการใช้บริการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)  
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     งบ เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 
          หมวด เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 
          ประเภท เงินอุดหนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 20,000 บาท 
                อุดหนุนที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลพะวอ เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ ประจําปี 2561 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลพะ
วอ ที่ ตก 73401/ว 164  ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 214 (สํานักงานปลัด) 

   

          ประเภท เงินอุดหนนุส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท 
                1.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่สอด ต้ังไว้ 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ ประจําปี 2560  ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสืออําเภอแม่สอด ที่ ตก 
0318.1/2771 ลงวันที่ 31  พฤษภาคม 2559  และตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564)  หน้า 212 (สํานักงานปลัด) 

   

    

งาน วางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท 
     งบ ดําเนนิงาน รวม 20,000 บาท 
          หมวด ค่าใชส้อย รวม 20,000 บาท 
          ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

จํานวน 20,000 บาท 

                1.โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้ังไว้ 20,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปก
รูปเล่ม ค่าจ้างบุคคลสํารวจ และจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานตามแบบฯ และทําการ
ประมวลผล และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 187 (สํานักงานปลัด)            

   

 

งาน บรหิารงานคลัง รวม 3,243,040 บาท 
     งบ บุคลากร รวม 2,494,740 บาท 
          หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,494,740 บาท 
          ประเภท เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,570,620 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 5 อัตรา  
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 1,570,620 บาท ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 และประกาศ อบต.พระธาตุผา
แดง เรื่องแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) พ.ศ.2558 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
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          ประเภท เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท 
                1.เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง (ระดับ
ต้น) เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)  
                2.เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายกองคลัง (ระดับ
ต้น) เดือนละ 1,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)      

   

          ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 185,280 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําพร้อมเงินปรับปรุง จํานวน 1 อัตรา 
รวม 12 เดือน เป็นเงิน 185,280 บาท ตามประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง 
เรื่องแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) พ.ศ.2558 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)  

   

          ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 595,440 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 595,440 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดตาก 
เรื่องประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 
22 ตุลาคม 2558 และประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง เรื่องแผนอัตรากําลัง 3 
ปี ประจําปีงบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 
4) พ.ศ.2558 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)  

   

 

          ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จํานวน 83,400 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวที่
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา  
รวม 12 เดือน เป็นเงิน 83,400 บาท และประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง เรื่อง
แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) พ.ศ.2558 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)  

   

    

     งบดําเนินงาน รวม 645,000 บาท 
          หมวด ค่าตอบแทน รวม 128,000 บาท 
          ประเภท ค่าตอบแทนผูป้ฎิบัติราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จํานวน 5,000 บาท 

                เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานจ้าง และลูกจ้าง ให้แก่
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้
จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ อปท. พ.ศ. 2555 ค่ากรรมการตรวจ
การจ้างและอ่ืนๆ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)  
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          ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)  

   

          ประเภท ค่าเชา่บา้น จํานวน 78,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ที่มีสิทธิได้รับค่า
เช่าบ้านตามระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
คลัง)  

   

          ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ (กองคลัง)  

   

    

          หมวด ค่าใชส้อย รวม 405,000 บาท 
          ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จํานวน 320,000 บาท 
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ทําป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 
จัดทําใบปลิวเอกสาร วารสาร ค่าธรรมเนียมและค่าจ้างเหมาบริการ เช่น 
ค่าจ้างคนงานทั่วไป และค่าบริการอ่ืนๆ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)  

   

    

          ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท 
                1.ค่ารับรองเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ต้ังไว้ 5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้อง ในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้อง
จ่ายเก่ียวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน 
ตรวจงาน  หรือเย่ียมชม  หรือทัศนศึกษาดูงานของ อบต . ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 กรกฎาคม 2548 ต้ังจ่ายไม่เกิน 
1% ของรายได้จริงในปีที่บ่วงมาไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม และเงินที่มีผู้อุทิศ (รายได้ปี 2559 จํานวน 32,627,877.97 x   1 % = 
326,278.78 บาท) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)             

   
 

    

          ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

จํานวน 70,000 บาท 

                1. เพ่ื อ จ่ าย เป็ น ค่ า ใช้ จ่ าย ในการ เดินท างไป ราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร การศึกษาดูงาน ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก 
ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ต้ังไว้ 50,000 บาท  
เพ่ือเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 
ตุลาคม 2548 เรื่องการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการศึกษาดูงานท้ัง
ในประเทศ และต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายได้จริง+เงิน
อุดหนุน ปี 2559 จํานวน 46,028,602.97 x 3 % = 1,380,858.09 บาท) ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
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                2. โครงการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ต้ังไว้ 10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ 
เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่าสํารวจ ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็น
สําหรับงานน้ี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
หน้า 189 (กองคลัง)                                   
                3. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ต้ังไว้ 10,000 บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องด่ืม ค่าจัดสถานท่ี ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 187 (กองคลัง)                 
    

          ประเภท ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอ่ืนๆ 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปร้ินเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และทรัพย์สิน
อ่ืนๆ และค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน รถจักรยนต์ (เครื่องยนต์
เบ น ซิ น  แ ก็ ส โซ ฮ อ ล์ อ อ ก เท น  9 5 ) จํ า น วน  1  คั น  ต าม ห นั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 
2559) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 

   

    

          หมวด ค่าวัสดุ รวม 112,000 บาท 
          ประเภท วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น ใบเสร็จแบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กระดาษ  ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ (กองคลัง)  

   

 

          ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 2,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ามันรถจักรยานยนต์ (เครื่องยนต์เบนซิน
แก๊สโซฮอล์ออกเทน 95) จํานวน 1 คัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองคลัง)  

   

    

          ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร ์ จํานวน 30,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึก
ข้อมูล  แฮนด้ีไดร์ฟ  หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสําหรับเคร่ืองเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล 
เมาส ์เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)  

   

 

     งบลงทนุ รวม 103,300 บาท 
          หมวด ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,400 บาท 
          ประเภท ครุภัณฑ์สาํนักงาน จํานวน 12,400 บาท 
                 1.ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน มีขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 75 ซม. 
มีลิ้นชักไว้สําหรับเก็บเอกสาร จํานวน 4 ลิ้นชัก และมีกุญแจเปิด-ปิด จํานวน 1 
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ตัวๆละ 6,000 (ราคาท้องถิ่น)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 
2560 – 2562) หน้า 119 (กองคลัง)  
                 2.ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน เป็นเก้าอ้ีเบาะนวมหุ้มหนัง มีที่พักแขน 
ล้อเลื่อน มีที่พนักพิงหลัง และสามารถปรับระดับสูงตํ่าได้  จํานวน 1 ตัวๆละ 
3,500 บาท (ราคาท้องถิ่น) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) หน้า 189 (กองคลัง)    
                3.ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ มีขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 45 x 75 
ซม. มีช่องสําหรับวางส่วนประกอบ และอุปกรณ์ จํานวน 1 ตัวๆละ 2,900 
บาท (ราคาท้องถิ่น)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) หน้า 189 (กองคลัง) 

 

          ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ จํานวน 90,900 บาท 
                 1.เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล จอไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 
แบบท่ี 2 จํานวน 2 เครื่องๆละ 30,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท 
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 
แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือ
ดีกว่า ดังน้ี  
     1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ  
     2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ  
     3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ 
Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 
GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 
GB จํานวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
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- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จํานวน 1 หน่วย  
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2560)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 
– 2564) หน้า 190 (กองคลัง)  
                 2 .เครื่อ งพิม พ์ช นิด เล เซอร์  หรือช นิด  LED ขาวดา  ชนิด 
Network แบบท่ี 1 (27 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 7,900 บาท  มี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี   
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย 
(Wi-Fi) ได้  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2560)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 
– 2564) หน้า 190 (กองคลัง)  
                 3.เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว ราคา 
23,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง  มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี  
- มีจํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์  
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136 คอลัมน์ (Column)  
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อน้ิว ได้ไม่น้อยกว่า 
400 ตัวอักษรต่อวินาที  
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360 x 
360 dpi  
- มีหน่วยความจํา แบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2560)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 
– 2564) หน้า 190 (กองคลัง)  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
อําเภอ แม่สอด    จังหวัด ตาก 

 

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
 

งาน บรหิารงานทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 40,000 บาท 
     งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท 
          หมวด ค่าใชส้อย รวม 40,000 บาท 
          ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

จํานวน 40,000 บาท 

                1.โครงการบูรณาการรณรงค์ลดอุบั ติ เหตุบนท้องถนน ต้ั งไว้  
20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าติดต้ังวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจัดทําเอกสาร
เผยแพร่ ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
จําเป็นสําหรับงานน้ี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) หน้า 161 (สํานักงานปลัด) 
               2.โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้ังไว้ 
20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่า
วิทยากร ค่าติดต่อประสานงาน ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ที่จําเป็นสําหรับงานน้ี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) หน้า 160 (สํานักงานปลัด) 

   
 

    
งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคภัีย รวม 2,970,000 บาท 
     งบดําเนินงาน รวม 2,970,000 บาท 
          หมวด ค่าใชส้อย รวม 2,970,000 บาท 
          ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

จํานวน 470,000 บาท 

                1.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ต้ังไว้ 100,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ เช่น ค่าจัดซื้อเสื้อกันหนาว ค่าจัด
สถานที่  ผ้าห่มนวม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ อ่ืนๆมอบให้ กับผู้สู งอายุ ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็น
สําหรับงานน้ี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 160 (สํานักงานปลัด) 
                2.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง  ต้ังไว้ 100,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ช่วยเหลือ 
ป้องกัน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี มอบให้กับประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
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มาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 160 (สํานักงานปลัด) 
                 3.โครงการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนนํ้าอุปโภค บริโภค ต้ังไว้ 
50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ เช่น ค่าจัดซื้อนํ้า
อุปโภค บริโภค ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เป็นการช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนเบ้ืองต้น กรณีที่ระบบประปาไปไม่ถึง หรือนํ้าประปาไม่ไหล 
หรือเกิดภัยแล้ง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) หน้า 161 (สํานักงานปลัด) 
                 4.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติทุกรูปแบบ 
(วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ดินโคลนถล่ม และภัยอ่ืนๆ) ต้ังไว้ 140,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ช่วยเหลือ ป้องกัน วัสดุก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ ติดต้ังสัญญาณเตือนภัย และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นสําหรับงานน้ี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 161 (สํานักงานปลัด) 
                 5.โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ต้ังไว้ 10,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าติดต่อ
ประสานงาน ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับ
งานน้ี หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 
31 พฤษภาคม 2560 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) หน้า 185 (สํานักงานปลัด) 
                 6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ํา ต้ังไว้ 70,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ เช่น วัสดุไม้ไผ่ กระสอบปุ๋ย ปูน 
ทราย ดิน เชือก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี  ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ ปี (พ .ศ . 2561 – 2564) หน้า 161 
(สํานักงานปลัด)                  

    

     งบลงทนุ รวม 2,500,000 บาท 
          หมวด ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500,000 บาท 
          ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,500,000 บาท 
           1.ค่าจัดซื้อรถบรรทุก นํ้าอเนกประสงค์  จํานวน  1 คัน  ต้ั งไว้ 
2,500,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ตํ่ากว่า 
6,000 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ตํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์ ตอนท้ายหลัง
หัวเก๋งติดต้ังถังบรรจุนํ้าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร  
- นํ้าหนักของรถรวมนํ้าหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ตํ่ากว่า 12,000 กิโลกรัม  
- มีเครื่องสูบนํ้าเป็นแรงเหวียงหนีศูนย์ ป๊ัมสูบนํ้าทําด้วยเหล็กหล่อ ติดต้ังแท่น
ปืนฉีดนํ้าดับเพลิง มีชุดหัวฉีดนํ้า อุปกรณ์อ่ืนพร้อมต่อการใช้ในงานดับเพลิง
และแจกจ่ายนํ้า  
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- ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001และมาตรฐานด้านความปลอดภัย ติดต้ังสัญญาณไฟฉุกเฉิน   
- ตัวรถพร้อมอุปกรณ์ทุกช้ินเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน  
- ราคาพร้อมป๊ัมและอุปกรณ์ 
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2560) ต้ังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 190 
(สํานักงานปลัด)    
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
อําเภอ แม่สอด    จังหวัด ตาก 

 

แผนงาน การศึกษา 
 

งาน บรหิารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 15,559,384 บาท 
     งบบุคลากร รวม 6,387,590 บาท 
          หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,387,590 บาท 
          ประเภท เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,176,410 บาท 
                1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน  2 อัตรา รวม 12 เดือน เป็นเงิน 510,480 บาท ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 และประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง เรื่อง
แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) พ.ศ.2558 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) 
                2.เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานครู อบต. จํานวน 9  อัตรา รวม 12 เดือน รวมเป็นเงิน 2,383,500 
บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือจังหวัดตาก ที่ 
ตก 0023.3/ว 22900 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 (กองการศึกษา) 
                3.เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา รวม 12 เดือน รวมเป็นเงิน 1,282,430 
บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 
กรกฎาคม 2560 (กองการศึกษา) 

   

    

          ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าพ้ืนที่พิเศษให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน  1  
อัตรา เป็นเงิน 12,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)                

   

    

          ประเภท เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา (ระดับ
ต้น) อัตราเดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษา)  
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          ประเภท เงินวิทยฐานะ จํานวน 218,400 บาท 
                1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินวิทยฐานะชํานาญการของพนักงานครู อบต. 
จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 84,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 
13 มิถุนายน 2560 และหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0023.3/ว 22900 ลงวันที่ 
13 กรกฎาคม 2560 (กองการศึกษา)  
                2.เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและค่าตอบแทน
รายเดือนของพนักงานครู อบต. จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 และหนังสือจังหวัดตาก ที่ 
ตก 0023.3/ว 22900 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 และพรบ.ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 (กองการศึกษา)                 

   

    

          ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,734,060 บาท 
                1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา รวม 12 
เดือน เป็นเงิน  905,760 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดตาก เรื่องประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 
4) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 และประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง เรื่องแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 4) พ.ศ.2558 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)  
                2.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) จาํนวน  2  อัตรา รวม 12 เดือน เป็นเงิน 
234,720 บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือจังหวัด
ตาก ที่ ตก 0023.3/ว 22900 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 (กองการศึกษา) 
                3.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน เป็นเงิน 269,580 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 43,980 บาท และต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
จํานวน 225,600 บาท หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 
(กองการศึกษา) 
                4.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างทั่วไป 
(ภารโรง) จํานวน 1  อัตรา รวม 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท ต้ังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0023.3/ว 
22900 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 (กองการศึกษา) 
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                5.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างทั่วไป 
(ผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท ต้ังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 (กอง
การศึกษา) 
    

          ประเภท เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง จํานวน 204,720 บาท 
                1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวที่
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา รวม 12 เดือน เป็นเงิน 
36,600 บาท ตามประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง เรื่องแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
ประจําปีงบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) 
พ.ศ.2558 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)  
                2.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวที่
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) จํานวน 2  
อัตรา รวม 12 เดือน เป็นเงิน 84,120 บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2560 และหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0023.3/ว 22900 ลงวันที่ 
13 กรกฎาคม 2560 (กองการศึกษา) 
                3.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวที่
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จํานวน  2  อัตรา รวม 12 
เดือน  เป็นเงิน  48,000 บาท  ต้ั งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่ วไป  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 
2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560  (กองการศึกษา) 
                4.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวที่
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จํานวน 1  อัตรา รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 12,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือ
จังหวัดตาก ที่ ตก 0023.3/ว 22900 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 (กอง
การศึกษา) 
                5.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวที่
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 2  อัตรา รวม 12 เดือน 
เ ป็ น เ งิ น  2 4 ,000 บ าท  ต้ั ง จ่ า ย จ า ก เงิ น อุ ด ห นุ น ทั่ ว ไป  ห นั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 
2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 (กองการศึกษา) 

   

 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

97 

 

 

     งบดําเนินงาน รวม 5,347,794 บาท 
          หมวด ค่าตอบแทน รวม 35,100 บาท 
          ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
การศึกษา)  

   

    

          ประเภท ค่าเชา่บา้น จํานวน 28,800 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ที่มีสิทธิได้รับค่า
เช่าบ้านตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
การศึกษา)  

   

    

          ประเภท ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,300 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าการศึกษาของบุตรของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)  

   

    

          หมวด ค่าใชส้อย รวม 2,874,310 บาท 
          ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จํานวน 566,820 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้าง
คนงานทั่วไป ค่าจ้างครูอัตราจ้าง ผู้ดูแลเด็ก ผู้สอนภาษากะเหรี่ยง ภารโรง ผู้
ประกอบอาหาร ค่าจ้างเหมาพาหนะนําส่งนักเรียนไปสถานพยาบาล ค่ารถ
รับส่งนักเรียน และค่าบริการอ่ืนๆ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)  

   

    

          ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท 
                1.ค่ารับรองเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ต้ังไว้ 2,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้อง ในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้อง
จ่ายเก่ียวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน 
ตรวจงาน  หรือเย่ียมชม  หรือทัศนศึกษาดูงานของ อบต . ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 กรกฎาคม 2548 ต้ังจ่ายไม่เกิน 
1% ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมาไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ (รายได้ปี 2559 จํานวน 32,627,877.97 x  1 % 
= 326,278.78 บาท) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)            

   
 

    

          ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

จํานวน 2,275,490 บาท 

                1.เพ่ื อ จ่ าย เป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ าย ใน ก าร เดิ น ท างไป ราชก าร ใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ต้ังไว้ 10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
การศึกษาดูงาน ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเลี้ยง และค่าใช้จ่าย
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อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 
ตุลาคม 2548 เรื่องการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการศึกษาดูงานท้ัง
ในประเทศ และต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายได้จริง+เงิน
อุดหนุน ปี 2559 จํานวน 46,028,602.97 x 3 % = 1,380,858.09 บาท) ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา) 
                2.โครงการเตรียมรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ ต้ังไว้ 100,000 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องด่ืม ค่า
ติดต่อประสานงาน ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 163 (กองการศึกษา) 
               3.โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดทําแผนพัฒนาและพัฒนา
หลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้ังไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
เช่น ค่าการศึกษาดูงาน ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเลี้ยง และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 
– 2564) หน้า 173 (กองการศึกษา) 
 

                โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ต้ังไว้ 
2,145,490 บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
 

ค่าอาหารกลางวัน 
               1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําอาหารกลางวัน  ต้ังไว้ 496,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าจัดซื้อวัตถุดิบ
ประกอบอาหารและอ่ืนๆให้แก่ โรงเรียน ตชด.บ้านถ้ําเสือ จํานวน 124 คน มื้อ
ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน (124x20x200) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 
3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งน้ี เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 174 (กองการศึกษา) 
               2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก  ต้ังไว้ 
592,900 บาท จํานวน 121 คน มื้อละ  20  บาท จํานวน 245 วัน แยกเป็น 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้างภิบาล หมู่ที่ 1 จํานวน 29 คน (29x20x245) 
จํานวน  142,100 บาท 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 จํานวน 22 คน (22x20x245)  
จํานวน  107,800 บาท 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะเด๊ะ หมู่ที่ 4 จํานวน 35 คน (35x20x245) 
จํานวน  171,500 บาท 
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  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ําเสือ หมู่ที่ 5 จํานวน 21 คน (21x20x245)  
จํานวน  102,900 บาท 
  - ศูน ย์ พัฒนาเด็ก เล็ ก บ้ านขุน ห้ วยแม่ สอด  หมู่ ที่  6 จํ านวน  14 คน 
(14x20x245)  จํานวน  68,600 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าจัดซื้อวัตถุดิบ
ประกอบอาหารและอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ . 2551 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 
2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลง
วันที่ 14 มิถุนายน 2560  ทั้งน้ี เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 174 (กองการศึกษา) 
 

โครงการสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
               3.ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
(โรงเรียน  ตชด .บ้ านถ้ํ า เสื อ )  ต้ั งไว้   20,000  บาท  เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ า 
ค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุในการผลิตสื่อการสอน ค่าฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไป จัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 
3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ วไป  ตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 173 (กองการศึกษา) 
                4.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนระบบ Wireless Fidelity : 
WIFI ต้ั ง ไ ว้  8 4 ,7 4 4  บ าท  เ พ่ื อ ใ ช้ ใน โร ง เรี ย น ต ชด . ต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 
77,544 บาท และต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 7,200 บาท (กอง
การศึกษา) 
                 5.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ต้ังไว้ 
100,000 บาท เพ่ือใช้เป็นการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียน ตชด.บ้าน
ถ้ําเสือ เช่น ค่าหนังสือ สมุด ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
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และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไป จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ . 2551 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 
2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลง
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา) 
                6.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด  ต้ังไว้  
30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานครู อบต. โรงเรียน ตชด. บ้าน
ถ้ําเสือ  เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก  ค่าเบ้ียเลี้ยง เดินทางไปราชการ  
ศึกษาดูงาน เข้าอบรม สัมมนา ประชุม เข้าร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2551 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) หน้า 174 (กองการศึกษา) 
                 7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ ดูแลเด็กและครูผู้ ดูแลเด็ก ต้ังไว้ 
20,000 บาท แยกเป็น  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้างภิบาล หมู่ที่ 1 จํานวน  4,000 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2  จํานวน  4,000 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะเด๊ะ หมู่ที่ 4 จํานวน  4,000 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ําเสือ หมู่ที่ 5 จํานวน  4,000 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนห้วยแม่สอด หมู่ที่ 6 จํานวน  4,000 บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น  ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก  ค่าเบ้ียเลี้ยง 
เดินทางไปราชการศึกษาดูงาน เข้าอบรม  สัมมนา ประชุม  เข้าร่วมจัด
กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
นําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 174 (กองการศึกษา) 
                 8.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ต้ังไว้   50,000 
บาท เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อ ค่าซ่อมแซม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่า
จั ดซื้ อ  วัส ดุ อุปกรณ์  และค่ า ใช้ จ่ าย อ่ืนสํ าห รับ งาน น้ี  ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองการศึกษา)  
                9. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  ต้ังไว้  
21,000 บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่โรงเรียน 15,000 บาท ครูแกนนําใน
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โรงเรี ยน  3,000 บาท  และเจ้ าห น้ าที่  อปท . 3,000 บาท  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กอง
การศึกษา)         

โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจน) 
                10.ค่าปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน ต้ังไว้  36,000  บาท 
(จํานวน 36 คนๆละ 1,000 บาท) เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบิดา/มารดา/
ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่ เกิน  40,000 บาท/ปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองการศึกษา)       

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
           11. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ต้ังไว้ 275,200 บาท  จํานวน 
124 คน แยกเป็น 
   ค่ารายหัว จํานวน 229,200 บาท 
   - ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน  32 คนๆละ  850 บาทต่อภาคเรียน 
(32x2x850) เป็นเงิน 54,400 บาท   
   - ระดับประถมศึกษา จํานวน  92 คนๆละ  950 บาท ต่อภาคเรียน 
(92x2x950) เป็นเงิน 174,800 บาท   
   ค่ารายหัวส่วนเพ่ิม (Top up) 
   - ระดับประถมศึกษา จํานวน 92 คนๆละ 250 บาทต่อภาคเรียน 
(92x2x250) เป็นเงิน 46,000 บาท   
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น  ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ และค่า
พัฒนาการให้กับนักเรียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสั งกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ .2551 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 
2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลง
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
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ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษา)     
            12. ค่าหนังสือเรียน ต้ังไว้ 71,026 บาท จํานวน 124 คน แยกเป็น 
- ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน 32 คนๆละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 6,400 บาท 
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  จํานวน 13 คนๆละ 625 บาท/ปี เป็นเงิน 8,125 บาท 
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 2  จํานวน 13 คนๆละ 619 บาท/ปี เป็นเงิน 8,047 บาท 
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 14 คนๆละ 622 บาท/ปี เป็นเงิน 8,708 บาท 
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 18 คนๆละ673 บาท/ปี เป็นเงิน 12,114 บาท 
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 15 คนๆละ806 บาท/ปี เป็นเงิน 12,090 บาท 
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 19 คนๆละ818 บาท/ปี เป็นเงิน 15,542 บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น  ค่าจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับนักเรียน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ ว 3149 ลง
วันที่ 5 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา) 
         13. ค่าอุปกรณ์การเรียน ต้ังไว้ 42,280 บาท จํานวน 124 คน แยกเป็น 
   - ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน  32 คนๆละ  100 บาทต่อภาคเรียน 
(32x2x100) เป็นเงิน 6,400 บาท   
   - ระดับประถมศึกษา จํานวน  92 คนๆละ  195 บาท ต่อภาคเรียน 
(92x2x195) เป็นเงิน 35,880 บาท   
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น  ค่าจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0 8 0 8 .2 /ว  2 9 8 9  ล ง วั น ที่  3 1  พ ฤษ ภ าค ม  2 5 6 0  แ ล ะห นั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 
2560 ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษา) 
            14. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ต้ังไว้ 42,720 บาท  จํานวน 124 คน 
แยกเป็น 
   - ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 32 คนๆละ 300 บาท/ปี (32x300) เป็นเงิน 
9,600 บาท   
   - ระดับประถมศึกษา จํานวน 92 คนๆละ 360 บาท/ปี (92x360) เป็นเงิน 
33,120 บาท   
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
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0 8 0 8 .2 /ว  2 9 8 9  ล ง วั น ที่  3 1  พ ฤษ ภ าค ม  2 5 6 0  แ ล ะห นั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 
2560 ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา) 
             15. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต้ังไว้ 57,920 บาท  จํานวน 
124 คน แยกเป็น 
     - ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน  32 คนๆละ 215 บาทต่อภาคเรียน 
(32x2x215) เป็นเงิน 13,760 บาท   
     - ระดับประถมศึกษา จํานวน  92 คนๆละ 240 บาทต่อภาคเรียน 
(92x2x240) เป็นเงิน 44,160 บาท   
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น  ค่าจัดกิจกรรม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 
2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลง
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา) 
             16. ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้ังไว้ 205,700 
บาท แยกเป็น 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านค้างภิบาล หมู่ 1 จํานวน 29 คน (29x1,700) 
จํานวน  49,300  บาท   
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านหัวฝาย หมู่ 2  จํานวน 22 คน (22x1,700)  
จํานวน  37,400  บาท   
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านพะเด๊ะ หมู่ 4  จํานวน 35 คน (35x1,700)  
จํานวน  59,500  บาท     
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านถ้ําเสือ หมู่ 5 จํานวน 21 คน (21x1,700)  
จํานวน  35,700  บาท   
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านขุนห้วยแม่สอด หมู่ 6  จํานวน 14 คน (14x 
1,700) จํานวน  23,800  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น  ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ และค่า
พัฒนาการให้กับนักเรียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสั งกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ .2551 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 
2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลง
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา) 
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          ประเภท ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอ่ืนๆ 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปร้ินเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองถ่ายเอกสาร  
และทรัพย์สินอ่ืน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)  

   

    

          หมวด ค่าวัสดุ รวม 2,438,384 บาท 
          ประเภท วัสดุสํานักงาน จํานวน     30,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กระดาษ ค่าถ่ายเอกสาร ม้าน่ังหินอ่อน 
โต๊ะหินอ่อน ฯลฯ ใช้ในกองการศึกษา โรงเรียน ตชด .บ้านถ้ําเสือ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)  

   

          ประเภท วัสดุไฟฟ้า จํานวน     10,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น หลอดไฟ สวิตช์ไฟ บัลลาศ 
สายไฟ ฟิวส์  สตาร์ทเตอร์ โคมไฟ ฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับการจัด
กิจกรรมใช้ในกองการศึกษา ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)  

   

          ประเภท วัสดุงานบา้นงานครัว จํานวน     50,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้กวาด นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาขัดห้องนํ้า จาน 
ชาม แก้วนํ้า ที่นอน มุ้ง หมอน ชุดเคร่ืองครัว ค่าจัดซื้อนํ้าด่ืมให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) 

   

          ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,186,384 บาท 
                ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ต้ังไว้ 2,186,384 บาท จํานวน 1,141 
คนๆละ 7.37 บาท ให้กับโรงเรียนในสังกัด นอกสังกัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 260 วัน  แยกเป็น 
     1.โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) 
จํานวน 896 คน (896x7.37x260) เป็นเงิน 1,716,915.20 บาท 
     2.โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) จํานวน 124 คน 
(124x7.37x260) เป็นเงิน 237,608.80 บาท 
     3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด) ที่ อปท.จัดต้ังขึ้นและรับถ่ายโอน จํานวน 
121 คน (121x7.37x260) เป็นเงิน 231,860.20 บาท 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 
3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 174 (กองการศึกษา) 

   

          ประเภท วัสดุก่อสรา้ง จํานวน 30,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น หิน ทราย ปูน ไม้ขนาดต่างๆ 
ฯลฯ  ใช้ในกองการศึกษา  โรงเรียน ตชด.บ้านถ้ําเสือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์เรียนคอมพิวเตอร์ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)  
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          ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเคร่ือง 
แก๊ส ก๊าซหุ้งต้ม ฯลฯ ใช้ในกองการศึกษา  โรงเรียน ตชด.บ้านถ้ําเสือ  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์เรียนคอมพิวเตอร์ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)  

   

    

          ประเภท วัสดุเกษตร จํานวน 5,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น จอบ เสียม 
มีด กรรไกรตัดหญ้า ปุ๋ย สารเคมีกําจัดวัชพืช เมล็ดพันธ์พืช ฯลฯ ใช้ในกอง
การศึกษา โรงเรียน  ตชด .บ้านถ้ํ าเสือ  ศูน ย์พัฒนาเด็กเล็ก  ศูน ย์เรียน
คอมพิวเตอร์ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)  

   

    

          ประเภท วัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สิ่งของ เครื่องมือ  เครื่องใช้
เก่ียวกับงานโฆษณา  เช่น ฟิล์มถ่ายรูป  พร้อมค่าจ้างอัดล้าง ค่าถ่าน ค่าแผ่น
เมมโมรี่สต๊ิก สําหรับกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล  ค่าไม้อัดแน่นป้าย  กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี ค่าป้ายผ้า ฯลฯ ใช้ในกองการศึกษา  โรงเรียน ตชด.บ้านถ้ําเสือ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์เรียนคอมพิวเตอร์ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)  

   

    

          ประเภท วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ กีฬา  เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล 
วอลเลย์บอล แบดมินตัน ตะกร้อ บาสเกตบอล เปตอง เทเบิลเทนนิส และวัสดุ
กีฬาอ่ืนๆ ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 50,000 บาท และต้ังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 50,000 บาท ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) หน้า 175 (กองการศึกษา) 

   

    

          ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร ์ จํานวน 20,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึก
ข้อมูล  แฮนด้ีไดร์ฟ  หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องเลเซอร์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเน่ือง  สาย
เคเบิล  เมาส์  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ  ใช้ในกองการศึกษา  
โรงเรียน ตชด.บ้านถ้ําเสือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์เรียนคอมพิวเตอร์ ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้  (กองการศึกษา) 

   

    

     งบลงทนุ รวม 240,000 บาท 
          หมวด ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รวม 240,000 บาท 
          ประเภท ค่าบํารุงรกัษา และปรบัปรุงที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง จํานวน 240,000 บาท 
              1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ 
โรงเรียน ตชด.บ้านถ้ําเสือ ต้ังไว้ 200,000 บาท ตามแบบแปลน อบต.กําหนด 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 
3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 170 (กองการศึกษา) 
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              2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และศูนย์
เรียนรู้อ่ืนๆ ต้ังไว้ 40,000 บาท ตามแบบแปลน อบต.กําหนด ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 168 (กอง
การศึกษา)  
    

     งบเงินอุดหนุน รวม 3,584,000 บาท 
          หมวด เงินอุดหนุน รวม 3,584,000 บาท 
          ประเภท เงินอุดหนนุส่วนราชการ จํานวน 3,584,000 บาท 
             โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 4 โรงเรียน อัตรามื้อละ 
20 บาท/คน  จํานวน 200 วัน (896 คน) 
- ร.ร.บ้านค้างภิบาล จํานวน 164 คน (164x20x200) เป็นเงิน 656,000 บาท 
- ร.ร.บ้านหัวฝาย จํานวน 432 คน (432x20x200) เป็นเงิน 1,728,000 บาท 
- ร.ร.บ้านแม่ตาวใหม่ จํานวน 149 คน (149x20x200) เป็นเงิน 596,000 
บาท 
- ร.ร.บ้านพะเด๊ะ จํานวน 151 คน (151x20x200) เป็นเงิน 604,000 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0 8 0 8 .2 /ว  2 9 8 9  ล ง วั น ที่  3 1  พ ฤษ ภ าค ม  2 5 6 0  แ ล ะห นั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 
2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น  พ .ศ .2559 และหนังสือ โรงเรียน บ้านค้ างภิบาล  ที่  ศธ 
04056.0122/131 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 และหนังสือโรงเรียนบ้านหัว
ฝาย ที่ ศธ 04056.0122/128 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือ
โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ ที่ ศธ 04056.0124/150 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
และหนังสือโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ ที่  ศธ 04056.0125/164 ลงวันที่  4 
กรกฎาคม 2560 ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) หน้า 211 (กองการศึกษา) 
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งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 40,000 บาท 
     งบ ดําเนนิงาน รวม 40,000 บาท 
          หมวด ค่าใชส้อย รวม 40,000 บาท 
          ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

จํานวน 40,000 บาท 

                1.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ต้ังไว้ 30,000 บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่า
ของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 163  (กองการศึกษา) 
                2.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ครั้งที่ 
7  ต้ังไว้  10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  
ค่าเครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าชุดกีฬา 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 168 (กองการศึกษา) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
อําเภอ แม่สอด    จังหวัด ตาก 

 
แผนงาน สาธารณสุข 

 

งาน บรหิารงานทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ รวม 3,217,260 บาท 
     งบบุคลากร รวม 1,717,260 บาท 
          หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,717,260 บาท 
          ประเภท เงินเดือนพนักงาน จํานวน 393,600 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา  
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน  393,600 บาท ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 และประกาศ อบต.พระธาตุผา
แดง เรื่องแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) พ.ศ.2558 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
(กองสาธารณสุข) 

   

    

          ประเภท เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุข 
(ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดตาก (ก.อบต.จังหวัดตาก) 
เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. ลงวันที่ 
26 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 38 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 
เมษายน 2559 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข) 

   

    

            ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,175,520  บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 8 อัตรา รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 1,175,520 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ตาก เรื่องประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 22 ตุลาคม 2558 และประกาศ อบต .พระธาตุผาแดง เรื่องแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 4) พ.ศ.2558 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)  
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            ประเภท เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง จํานวน 106,140  บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวที่
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 8 อัตรา  
รวม 12 เดือน เป็นเงิน 106,140 บาท ประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง เรื่อง
แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) พ.ศ.2558 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)  

   

    

     งบดําเนินงาน รวม 1,500,000 บาท 
          หมวด ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท 
          ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
สาธารณสุข)  

   

    

          หมวด ค่าใชส้อย รวม 980,000 บาท 
          ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จํานวน 800,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนและค่าจ้างเหมาบริการ 
เช่น ค่าจ้างคนงานท่ัวไป ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะ ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าที่มาลาเรีย 
และค่าบริการอ่ืนๆ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)  

   

    

          ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท 
                   1.ค่ารับรองเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ต้ังไว้ 5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องในการเลี้ยงรับรองรวมท้ังค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้องจ่าย
เก่ียวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรอืคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน 
หรือเย่ียมชม หรือทัศนศึกษาดูงานของ อบต. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.4/ว 2381 กรกฎาคม 2548 ต้ังจ่ายไม่เกิน 1% ของรายได้จริงในปีที่
ล่วงมาไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ 
(รายได้ปี 2559 จํานวน 32,627,877.97 x   1 % = 326,278.78 บาท) ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข) 
                2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม ต้ังไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าอาหาร เครื่องด่ืมต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอ่ืนๆ ซึ่ง
จําเป็นต้องจ่ายเก่ียวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งต้ังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่  28 
กรกฎาคม 2548 (รายได้ ปี  2559 จํานวน  32,627,877.97 x   1 % = 
326,278.78 บาท) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)   
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          ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

จํานวน 90,000 บาท 

                1 .เพ่ื อ จ่ าย เป็ น ค่ า ใช้ จ่ าย ในก าร เดิ น ท างไป ราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร การศึกษาดูงาน ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก 
ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ต้ังไว้ 10,000 บาท  เพ่ือ
เดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 
ตุลาคม 2548 เรื่องการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการศึกษาดูงานทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายได้จริง+เงิน
อุดหนุน ปี 2559 จํานวน 46,028,602.97 x 3 % = 1,380,858.09 บาท) ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)     
                 2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะ ต้ังไว้  80,000 
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าจัดกิจกรรม ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง  ค่าเครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 185 (กองสาธารณสุข)           

   

 

          ประเภท ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอ่ืนๆ 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพ่นหมอก
ควัน เครื่องพ่นฝอยละออง ยานพาหนะ และทรัพย์สินอ่ืนๆ ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองสาธารณสุข)  

   

 

          หมวด ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท 
          ประเภท วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เช่น กระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กระดาษ  ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)  

   

    

          ประเภท วัสดุก่อสรา้ง จํานวน 10,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น หิน ทราย ปูน ไม้ขนาดต่างๆ 
สังกะสี ตะปู ฯลฯ เพ่ือใช้ในกองสาธารณสุข ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กอง
สาธารณสุข)  

   

    

          ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะ ยางนอก 
ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุข)  

   

    

          ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 250,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง  
แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุข) 
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          ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบท นํ้ายาพ่นหมอกควัน นํ้ายาพ่น
ฝอยละออง วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เวชภัณฑ์ ยารักษาโรค ตู้ยา ชุดปฐม
พยายามเบ้ืองต้น นํ้ายาต่างๆ ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุข)  

   

    

          ประเภท วัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สิ่งของ เครื่องมือ  
เครื่องใช้เก่ียวกับงานโฆษณา เช่น ฟิล์มถ่ายรูป พร้อมค่าจ้างอัดล้าง ค่าถ่าน ค่า
แผ่นเมมโมร่ีสต๊ิก สําหรับกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล ค่าไม้อัดแน่นป้าย  
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ค่าป้ายผ้า ฯลฯ ในการเผยแพร่ข่าวสารของ
ทางราชการในกิจกรรมของ อบต. ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุข) 

   

    

          ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร ์ จํานวน 20,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  
แฮนด้ีไดร์ฟ หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ์สําหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ตลับผงหมึก
สําหรับเคร่ืองเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล เมาส์  
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุข)  

   

    

งาน โรงพยาบาล  รวม 362,500 บาท 
     งบดําเนินงาน รวม 362,500 บาท 
          หมวด ค่าใชส้อย รวม 362,500 บาท 
            ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

จํานวน   362,500    บาท 

                1.โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก  ต้ังไว้  252,500  บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ค่าจัดซื้อนํ้ามัน ค่า
ทรายอะเบท ค่านํ้ายา ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน ค่าจัดทําเอกสารแจกจ่าย
ให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
จํานวน 245,522 บาท และต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 6,978 บาท 
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 177 (กองสาธารณสุข) 
                 2.โครงการป้องกันโรคไข้มาลาเรีย  ต้ังไว้  10,000  บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าจัดกิจกรรม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสารแจกจ่ายให้ความรู้ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็น
สําหรับงานน้ี  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 
– 2564) หน้า 177 (กองสาธารณสุข)  
                  3 . โครงการส่ งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการ
การแพทย์ฉุกเฉิน อปท . ต้ังไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าจัดกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทํา
เอกสารแจกจ่ายให้ความรู้ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี  ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้  ตามแผนพัฒนาสี่ ปี  (พ .ศ . 2561 – 2564) หน้า 177 (กอง
สาธารณสุข)  
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              4. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ต้ังไว้  80,000  
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดกิจกรรม ค่าวัคซีนป้องกันโรค ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสารแจกจ่ายให้ความรู้  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับ
งานน้ี  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า 
177 (กองสาธารณสุข) 
              5. โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจปัญหาโรคเอดส์ (HIV)  ต้ังไว้  
10,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดกิจกรรม ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าวิทยากร ค่าจัดทําเอกสารแจกจ่ายให้ความรู้  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
จําเป็นสําหรับงานน้ี  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564)  หน้า 177 (กองสาธารณสุข) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
อําเภอ แม่สอด    จังหวัด ตาก 

 
แผนงาน สงัคมสงเคราะห ์

 

งาน บรหิารงานทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,752,240 บาท 
     งบบุคลากร รวม 1,460,640 บาท 
          หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,460,640 บาท 
          ประเภท เงินเดือนพนักงาน จํานวน 977,640 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 อัตรา  
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 977,640 บาท ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 และประกาศ อบต.พระธาตุผา
แดง เรื่องแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) พ.ศ.2558 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
สวัสดิการสังคม) 

   

    

          ประเภท เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท 
                1.เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม (ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดตาก (ก.อบต.จังหวัด
ตาก) เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. ลง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 38 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 
เมษายน 2559 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)    
                2.เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายกองสวัสดิการ
สังคม (ระดับต้น) เดือนละ 1,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดตาก (ก.อบต.จังหวัด
ตาก) เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. ลง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 38 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 
เมษายน 2559 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)              
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          ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 423,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน เป็นเงิน 423,000 
บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดตาก เรื่องประกาศ
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 
2558 และประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง เรื่องแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี
งบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) พ.ศ.
2558 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)  

   

    
บ    

    

     งบดําเนินงาน รวม 240,600 บาท 
          หมวด ค่าตอบแทน รวม 47,000 บาท 
          ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการ
สังคม)  

   

          ประเภท ค่าเชา่บา้น จํานวน 42,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ที่มีสิทธิได้รับค่า
เช่าบ้านตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
สวัสดิการสังคม)  

   

    

          หมวด ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท 
    

          ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท 
                1.ค่ารับรองเพ่ือต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ต้ังไว้ 5,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ใน
การเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้องจ่ายเก่ียวกับการ
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเย่ียมชม 
หรือทัศนศึกษาดูงานของ อบต. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 
2381 กรกฎาคม 2548 ต้ังจ่ายไม่เกิน 1% ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมาไม่รวมเงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ (รายได้ปี 2559 
จํานวน 32,627,877.97 x 1 % = 326,278.78 บาท) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
สวัสดิการสังคม)  
               2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม ต้ังไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร 
เครื่องด่ืมต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอ่ืนๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่าย
เก่ียวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งต้ังตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 (รายได้ปี 2559 จํานวน 32,627,877.97 x 1 
% = 326,278.78 บาท) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)   
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          ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

จํานวน 100,000 บาท 

                1.เพ่ื อ จ่ าย เป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ าย ใน ก าร เดิ น ท างไป ราชก าร ใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร การศึกษาดูงาน ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก 
ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ต้ังไว้  100,000 บาท  
เพ่ือเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 
ตุลาคม 2548 เรื่องการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการศึกษาดูงานท้ัง
ในประเทศ และต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายได้จริง+เงิน
อุดหนุน ปี 2559 จํานวน 46,028,602.97 x 3 % = 1,380,858.09 บาท)  ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) 

   

 

    

          ประเภท ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอ่ืนๆ 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปร้ินเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  ยานพาหนะ 
และทรัพย์สินอ่ืน ต้ังไว้ 15,000 บาท 
                เ พ่ื อ จ่ า ย เป็ น ค่ า ซ่ อ ม ก ล า ง  ค่ า วั ส ดุ  แ ล ะ ค่ า แ ร ง ง าน 
รถจักรยานยนต์ (เครื่องยนต์เบนซิน) จํานวน 1 คัน ต้ังไว้  5,000 บาท ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) 

   

    

          หมวด ค่าวัสดุ รวม 63,600 บาท 
          ประเภท วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เช่น กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กระดาษ  ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)  

   

    

          ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น บัลลาศ  ฟิวซ์ สตาร์เตอร์หลอดไฟ 
โคมไฟ ลําโพง และอ่ืนๆ ใช้ในกองสวัสดิการสังคม ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
(กองสวัสดิการสังคม)  

   

 

   

          ประเภท วัสดุงานบา้นงานครัว จํานวน 3,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น ไม้กวาด นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาขัด
ห้องนํ้า จาน ชาม แก้วนํ้า ที่นอน หมอน มุ้ง ชุดเครื่องครัว ค่าจัดซื้อนํ้าด่ืม 
ฯลฯ ใช้ในกองสวัสดิการสังคม ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)  

   

    

          ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 3,600 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ามันรถจักรยานยนต์ (เครื่องยนต์เบนซิน 
แก็สโซฮอล์ออกเทน 95) จํานวน 1 คัน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการ
สังคม)  
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          ประเภท วัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สิ่ งของ เครื่องมือ  
เครื่องใช้เก่ียวกับงานโฆษณา เช่น ฟิล์มถ่ายรูป พร้อมค่าจ้างอัดล้าง ค่าถ่าน ค่า
แผ่นเมมโมร่ีสต๊ิก สําหรับกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล ค่าไม้อัดแน่นป้าย  
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ค่าป้ายผ้าฯลฯ ในการเผยแพร่ข่าวสารของ
ทางราชการในกิจกรรมของ อบต. ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)  

   

    

          ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร ์ จํานวน 15,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  
แฮนด้ีไดร์ฟ หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ์สําหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ตลับผงหมึก
สําหรับเคร่ืองเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล เมาส์  
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)  

   

    

     งบลงทนุ รวม 41,000 บาท 
          หมวด ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,000 บาท 
          ประเภท ครุภัณฑ์สาํนักงาน จํานวน 3,000 บาท 
           1.ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทํางานเป็นเก้าอ้ีเบาะนวมหุ้มหนัง มีที่พักแขน พนัก
พิงหลัง ล้อเลื่อน และสามารถปรับระดับสูงตํ่าได้  จํานวน 1 ตัวๆละ 3,000 
บาท (ราคาท้องถิ่น)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) หน้า 201 (กองสวัสดิการสังคม) 

   

    

          ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ จํานวน 38,000 บาท 
           1.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล  
จํานวน 1 เครื่องๆละ 21,000 บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี            
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 
1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี  
    1) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน 
หรือ  
    2) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง  
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 
GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 
1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว  
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- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 
พ.ศ. 2560) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
หน้า 201 (กองสวัสดิการสังคม) 
         2.ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 
จํานวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี            
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax 
ภายในเคร่ืองเดียวกัน  
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB  
- มีช่องเช่ือมต่อ(Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา  
- สามารถทาสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา  
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่
น้อยกว่า 250 แผ่น  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 
พ.ศ. 2560) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
หน้า 201 (กองสวัสดิการสังคม) 
    

      งบ เงนิอุดหนุน รวม 10,000 บาท 
          หมวด เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 
          ประเภท เงินอุดหนนุกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน ์ จํานวน 10,000 บาท 
             อุดหนุนให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการจัดกิจกรรมตามแผนงานเหล่ากาชาด จังหวัดตาก ประจําปี
งบประมาณ 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือเหล่ากาชาดจังหวัดตาก 
ที่ กช.ตก.ว 182/2560  ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 212 (กองสวัสดิการสังคม) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
อําเภอ แม่สอด    จังหวัด ตาก 

 

แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

งาน บรหิารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน รวม 3,078,440 บาท 
     งบบุคลากร รวม 2,347,440 บาท 
          หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,347,440 บาท 
          ประเภท เงินเดือนพนักงาน จํานวน 658,080 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา  
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 658,080 บาท ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 และประกาศ อบต.พระธาตุผา
แดง เรื่องแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) พ.ศ.2558 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 

   

    

          ประเภท เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท 
                1.เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (ระดับ
ต้น)เดือนละ 1,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดตาก (ก.อบต.จังหวัดตาก) เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. ลงวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2545 ข้อ 38 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 เมษายน 
2559 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)              

   

    

          ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,543,800 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 4 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 8 อัตรา รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 1,543,800 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ตาก เรื่องประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 22 ตุลาคม 2558 และประกาศ อบต .พระธาตุผาแดง เรื่องแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 4) พ.ศ.2558 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  
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          ประเภท เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง จํานวน 127,560 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวที่
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 8  อัตรา  
รวม 12 เดือน เป็นเงิน 127,560 บาท ประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง เรื่อง
แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) พ.ศ.2558 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  

   

    

     งบดําเนินงาน รวม 664,500 บาท 
          หมวด ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท 
          ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  

   

    

          ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)  

   

 

          หมวด ค่าใชส้อย รวม 424,500 บาท 
          ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จํานวน 308,500 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าหนังสือพิมพ์ และค่าจ้างเหมา
บริการ เช่น ค่าจ้างคนงานทั่วไป และค่าบริการอ่ืนๆ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)               

   

    

          ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

จํานวน 36,000 บาท 

                1.เพ่ื อ จ่ าย เป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ าย ใน ก าร เดิ น ท างไป ราชก าร ใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร การศึกษาดูงาน ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก 
ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ต้ังไว้  31,000 บาท  
เพ่ือเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 
ตุลาคม 2548 เรื่องการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการศึกษาดูงานท้ัง
ในประเทศ และต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ (รายได้จริง+เงินอุดหนุน ปี 2559 จํานวน 46,028,602.97 x 3 % = 
1,380,858.09 บาท) (กองช่าง)   
                2.โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการวางและจัดทําผัง
เมือง ต้ังไว้ 5,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา เช่น ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าแผ่นผับ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 
2561 -2564) หน้า 150 (กองช่าง)   
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          ประเภท ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอ่ืนๆ 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปร้ินเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องขยายเสียง 
เสียงตามสาย ชุดควบคุมเสียง และทรัพย์สินอ่ืนๆ ต้ังไว้  60,000  บาท และ     
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน รถจักรยานยนต์ 
(เครื่ องยนต์ เบนซิ น ) จํ านวน  4 คั น  ต้ั งไว้   20,000 บาท  ตามห นั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ (กองช่าง)                 

   

    

          หมวด ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท 
          ประเภท วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เช่น กระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  

   

    

          ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น บัลลาศ ฟิวซ์ สตาร์เตอร์หลอดไฟ 
โคมไฟ ลําโพง ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  

   

    

          ประเภท วัสดุก่อสรา้ง จํานวน 50,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ  เช่น หินทราย ปูน ไม้ขนาดต่างๆ 
ปูนซีเมนต์ ท่อ ระบายนํ้า ต้ังไว้ 50,000 บาทฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)   

   

    

          ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ามันรถจักรยานยนต์ (เครื่องยนต์เบนซิน 
แก๊สโซฮอล์ออกเทน 95) จํานวน 5 คันๆละ 3,600 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 
บาท รวมถึงรถยนต์ประเภทอ่ืนและใช้ในภารกิจด้านอ่ืนๆด้วย จํานวน 15,600 
บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2560 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  

   

    

          ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร ์ จํานวน 20,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  
แฮนด้ีไดร์ฟ หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ์สําหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ตลับผงหมึก
สําหรับเคร่ืองเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล  เมาส ์ 
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  

   

 

     งบลงทนุ รวม 66,500 บาท 
          หมวด ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,500 บาท 

            ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 11,500 บาท 
                 1.ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน มีขนาดไม่น้อยกว่า 150 x 60 x 75 ซม. 
มีลิ้นชักไว้สําหรับเก็บเอกสาร จํานวน 4 ลิ้นชัก และมีกุญแจเปิด-ปิด จํานวน 1 
ตัวๆละ 7,500 (ราคาท้องถิ่น)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) หน้า 205 (กองช่าง)  
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                 2.ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน เป็นเก้าอ้ีเบาะนวมหุ้มหนัง มีที่พักแขน 
ล้อเลื่อน มีที่พนักพิงหลัง และสามารถปรับระดับสูงตํ่าได้  จํานวน 1 ตัวๆละ 
4,000 บาท (ราคาท้องถิ่น) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) หน้า 205 (กองช่าง)    

    

          ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 55,000 บาท 
           1.ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ 4 จังหวะ จํานวน 1 คันๆละ 
55,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี 
- มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 124 ซีซี ระบบจ่ายนํ้ามันเป็นแบบหัวฉีด 
- มีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ทั้งมือและเท้า 
- มีระบบห้ามล้อหน้าแบบดิสก์ลูกสูบ 
- ใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงชนิดเบนซินไร้สารตะกั่ว หรือเทียบเท่า 
(ราคาท้องถิ่นนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)  
เหตุผลในการจัดซ้ือนอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้ 
1. มาตรฐานครุภัณฑ์กําหนดเคร่ืองยนต์ขนาดจํากัดแค่ 120 ซีซี  ราคา 
51,000 บาท 
2. สภาพพ้ืนที่ในเขตตําบลมีลักษณะเป็นป่าภูเขา มีความลาดชันสูง และถนน
ส่วนใหญ่ยังเป็นถนนลูกรัง 
3. เครื่องยนต์ขนาด 120 ซีซี มีแรงม้าไม่เพียงพอสําหรับการใช้งานในพ้ืนที่ที่
มีความลาดชันสูง  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 206 
(กองช่าง)  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
อําเภอ แม่สอด    จังหวัด ตาก 

 

แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 

งาน บรหิารงานทั่วไป รวม 50,000 บาท 
     งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 
          หมวด เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 
          ประเภท เงินอุดหนนุส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท 
                1.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอ
แม่สอด (ศตส.อ.แม่สอด) ต้ังไว้  50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการรวมพลังสร้างความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการ 
ประจําปีงบประมาณ 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสืออําเภอแม่สอด 
ที่ 0318.1 / 2771 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 201  (สํานักงานปลัด) 

   

 

งาน สง่เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รวม 605,000 บาท 
     งบดําเนินงาน รวม 605,000 บาท 
          หมวด ค่าใชส้อย รวม 605,000 บาท 
          ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

จํานวน 605,000 บาท 

                1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพ่ือเอาชนะยา
เสพติด ต้ังไว้  10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าเครื่องด่ืม ค่าวิทยากร ค่าติดต่อประสานงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้าง
เหมาจัดสถานท่ี ค่าจัดทําเอกสารแจกจ่ายให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
จําเป็นสําหรับงานน้ี  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) หน้า 164  (สํานักงานปลัด) 
                2. โครงการปกป้องเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริ ย์ ต้ังไว้  
50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า
เครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจัดทําเอกสารแจกจ่ายให้
ความรู้ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 163  (สํานักงานปลัด) 
                3. โครงการรวมพลังสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ต้ังไว้  
5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น การจัดกิจกรรมให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืม และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนา
สามปี ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 164 (สํานักงานปลัด) 
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                4. โครงการทบทวน/สนับสนุนแผนชุมชน ต้ังไว้  10,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องด่ืม ค่าติดต่อ
ประสานงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจัดทําเอกสารแจกจ่าย
ให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 187 (กองสวัสดิการสังคม) 
                5. โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ต้ังไว้  260,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องด่ืม ค่าวิทยากร 
ค่าติดต่อประสานงาน ค่าจัดซื้อพันธ์สัตว์ต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทํา
เอกสารแจกจ่ายให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี  ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 154 (กอง
สวัสดิการสังคม) 
                6. โครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้า ต้ังไว้  100,000  บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่า
ติดต่อประสานงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจัดทําเอกสาร
แจกจ่ายให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี  ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 154 (กองสวัสดิการ
สงัคม) 
                7. โครงการส่งเสริมอาชีพการทําไม้กวาดดอกหญ้ า ต้ั งไว้  
10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องด่ืม 
ค่าวิทยากร ค่าติดต่อประสานงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ี ค่า
จัดทําเอกสารแจกจ่ายให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 154  
(กองสวัสดิการสังคม) 
                8. โครงการส่งเสริมอาชีพการทําดอกไม้จันทน์ ต้ังไว้  10,000  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องด่ืม ค่า
วิทยากร ค่าติดต่อประสานงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ี ค่า
จัดทําเอกสารแจกจ่ายให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี  ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 154  (กอง
สวัสดิการสังคม) 
                9. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว ต้ังไว้  10,000  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาวะผู้นําแก่สตรี และพัฒนาสตรีใน
ด้านต่างๆ การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว การส่งเสริมการต้ังศูนย์ช่วยเหลือ การยุติ
ความรุนแรงในครอบครัว เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่า
วิทยากร ค่าติดต่อประสานงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ี ค่า
จัดทําเอกสารแจกจ่ายให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี  ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 166 (กอง
สวัสดิการสังคม) 
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                10. โครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ต้ังไว้  10,000  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน ออกค่ายอาสา จัดกิจกรรมร่วมกับสังคม ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็น
สําหรับงานน้ี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
หน้า 173 (กองสวัสดิการสังคม)     
                11. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ต้ังไว้  20,000  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าออกแบบบรรจุภัณฑ์ ค่าโฆษณาเผยแพร่ 
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 156 (กอง
สวัสดิการสังคม) 
                12. โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัว ต้ังไว้  100,000  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องด่ืม ค่า
วิทยากร ค่าติดต่อประสานงาน ค่าจัดซื้อพันธ์ผักสวนครัวต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าจัดทําเอกสารแจกจ่ายให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 155 
(กองสวัสดิการสังคม) 
                  13.โครงการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ต้ังไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดกิจกรรม 
ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าติดต่อประสานงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร
แจกจ่ายให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี  ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 157 (กองสวัสดิการสังคม) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
อําเภอ แม่สอด    จังหวัด ตาก 

 

แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรม และนนัทนาการ 
 

งาน บรหิารงานทั่วไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรม และนนัทนาการ รวม 387,000 บาท 
     งบเงินอุดหนุน รวม 387,000 บาท 
          หมวด เงินอุดหนุน รวม 387,000 บาท 
          ประเภท เงินอุดหนนุเอกชน จํานวน 367,000 บาท 
                อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจัดงานประเพณีลอยกระทง
ของแต่ละหมู่บ้าน  ต้ังไว้  367,000 บาท แยกเป็น 
    - หมู่ที่  1   บ้านค้างภิบาล                  จํานวน    112,000   บาท 
    - หมู่ที่  2   บ้านหัวฝาย                     จํานวน    125,000   บาท 
    - หมู่ที่  3   บ้านแม่ตาวใหม่                 จํานวน     50,000   บาท 
    - หมู่ที่  4   บ้านพะเด๊ะ                      จํานวน     20,000   บาท 
    - หมู่ที่  5   บ้านถ้ําเสือ                      จํานวน     20,000    บาท 
    - หมู่ที่  6   บ้านขุนห้วยแม่สอด            จํานวน     15,000    บาท 
    - หมู่ที่  7   บ้านเอ้ืองดอย                   จํานวน     25,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องด่ืม ค่าของที่ระลึก 
ค่าเงินรางวัล ค่าจัดสถานท่ี ค่าจ้างดนตรี ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
จําเป็นสําหรับงานน้ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตามหนังสือบ้านค้างภิบาล ที่
พิเศษ/2560 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 หนังสือบ้านหัวฝาย ที่พิเศษ/2560 ลง
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ตามหนังสือบ้านแม่ตาวใหม่ ที่พิเศษ/2560  ลงวันที่ 
15 มิถุนายน 2560 ตามหนังสือบ้านพะเด๊ะ ที่พิเศษ/2560 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 
2560  ตามหนังสือบ้านถ้ําเสือ ที่พิเศษ/2560 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560  ตาม
หนังสือบ้านขุนห้วยแม่สอด ที่พิเศษ/2560 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560  ตาม
หนังสือบ้านเอ้ืองดอย ที่พิเศษ/2560 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 212 (กองการศึกษา) 

   

    

          ประเภท เงินอุดหนนุกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน ์ จํานวน 20,000 บาท 
             อุดหนุนให้ กับก่ิงกาชาดอําเภอแม่สอด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการจัดงานประเพณีเจ้าพ่อพะวอ และงานกาชาดอําเภอแม่สอดประจําปี 
2560 (ปีงบประมาณ 2561) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือก่ิงกาชาดอําเภอแม่สอด 
ที่ 008/2560  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 212 (กองการศึกษา) 
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งาน กีฬาและนันทนาการ รวม 35,000 บาท 
     งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท 
          หมวด ค่าใชส้อย รวม 35,000 บาท 
          ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

จํานวน 35,000 บาท 

                1.โครงการจัดส่งนักกีฬาท้องถิ่นเข้าร่วมแข่งขันกีฬานอกสถานท่ี  
ต้ังไว้  5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าเบ้ีย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็น
สําหรับงานน้ี  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
หน้า 175 (กองการศึกษา) 
                2.โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจําปี 
2560 ต้ังไว้  30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืม 
ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าชุดกีฬา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็น
สําหรับงานน้ี  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
หน้า 175 (กองการศึกษา) 

   

งาน ศาสนาวัฒนธรรม รวม 248,000 บาท 
     งบดําเนินงาน รวม 248,000 บาท 
          หมวด ค่าใชส้อย รวม 248,000 บาท 
          ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

จํานวน 248,000 บาท 

                1.โครงการจัดงานวันประเพณีวันสงกรานต์ (รดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ)  
ต้ังไว้  100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืม ค่า
ของที่ระลึก  ค่าของรางวัล  ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ตามแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 181 (กองการศึกษา) 
                2.โครงการจัดงานประเพณีวันแห่เทียนเข้าพรรษา ต้ังไว้  20,000 
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดซื้อเทียน ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 181 (กองการศึกษา) 
                3.โครงการจัดงานประเพณี วันขึ้นธาตุประจําตําบล  ต้ั งไว้  
100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืม ค่าของที่
ระลึก ค่าของรางวัล ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
จําเป็นสําหรับงานน้ี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) หน้า 181  (กองการศึกษา) 
                4.โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีขึ้นธาตุประจําหมู่บ้าน  
ต้ังไว้  28,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของ
ที่ระลึก ค่าของรางวัล ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ที่จําเป็นสําหรับงานน้ี  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 
– 2564) หน้า 181 (กองการศึกษา)  
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งาน วิชาการวางแผนและสง่เสริมการท่องเที่ยว รวม 100,000 บาท 
     งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท 
          หมวด ค่าใชส้อย รวม 100,000 บาท 
          ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

จํานวน 100,000 บาท 

                1.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ต้ังไว้  100,000  บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดซื้อพันธ์ไม้ ของตกแต่ง ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 159 (สํานักงานปลัด)   
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
อําเภอ แม่สอด    จังหวัด ตาก 

 
แผนงาน การเกษตร 

 

งาน สง่เสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท 
     งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท 
          หมวด ค่าใชส้อย รวม 20,000 บาท 
          ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

จํานวน   20,000 บาท 

                1.โครงการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  ต้ังไว้  10,000  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดซื้อพันธ์ต้นไม้ ค่าจัดเตรียมสถานที่  ค่า
นํ้ ามันการขนส่ งกล้ าไม้  ค่ าติด ต่อประสานงาน  ค่ า วัส ดุ อุปกรณ์  ค่ า
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 183 (สํานักงานปลัด) 
                2.โครงการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
การเกษตร  ต้ังไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดเตรียม
สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าประชาสัมพันธ์  ค่าเอกสารแผ่นพับ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) หน้า 184 (สํานักงานปลัด) 

   

 
งาน อนรุักษ์แหล่งน้ํา และปา่ไม้ รวม 10,000 บาท 
     งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท 
          หมวด ค่าใชส้อย รวม 10,000 บาท 
          ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

จํานวน 10,000 บาท 

                1.โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน  ต้ังไว้ 10,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืม ค่าวิทยากร ค่าจัดซื้อพันธ์
ต้นไม้ ค่าจัดเตรียมสถานที่  ค่าติดต่อประสานงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับงานน้ี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 183 (สํานักงานปลัด) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
อําเภอ แม่สอด    จังหวัด ตาก 

 

แผนงาน การพาณิชย์ 
 

งาน กิจการประปา รวม 430,000 บาท 
     งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท 
          หมวด ค่าใชส้อย รวม 200,000 บาท 
          ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จํานวน 100,000 บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตรวจวัดคุณภาพนํ้าประปา และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  

   

    

          ประเภท ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมระบบประปาภายในตําบล เช่น ค่าจ้าง
เหมาแรงงานปรับปรุงระบบประปา ค่าซ่อมแซมท่อส่งนํ้าประปา  ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ประปา ค่าบํารุงรักษาระบบประปา และอื่น  ๆต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  

   

    

          หมวด ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท 
          ประเภท วัสดุก่อสรา้ง จํานวน 100,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น ท่อประปา อุปกรณ์ประปา ฯลฯ ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 

   

    

          ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น สารส้ม  คลอรีน  เคมีภัณฑ์ ฯลฯ ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 

   

    

          ประเภท วัสดุอ่ืนๆ จํานวน 30,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น มิเตอร์นํ้า ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  (กองช่าง) 

   

 



130 

 

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

                                        แผนงาน 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรร
มและการ

โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
พาณิชย์ 

แผนงานงบกลาง รวม 
 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

งบกลาง 

งบกลาง 

ประเภท เงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม 

- - - - - - - - - - - 396,000.00 396,000.00 

ประเภท ค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

- - - - - - - - - - - 156,000.00 156,000.00 

ประเภท ค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

- - - - - - - - - - - 7,398,000.00 7,398,000.00 

ประเภท ค่าเบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

- - - - - - - - - - - 2,064,000.00 2,064,000.00 

ประเภท สํารองจ่าย - - - - - - - - - - - 369,070.00 369,070.00 

ประเภท รายจ่ายตามข้อ
ผูกผัน 

- - - - - - - - - - - 115,000.00 115,000.00 

บําเหน็จ/
บํานาญ 

ประเภท เงินสมทบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญฯ 
(กบท.) 

- - - - - - - - 
 

- - 270,000.00 270,000.00 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝ่าย

การเมือง) 

ประเภท เงินเดือนนายก/
รองนายก 

532,080.00 - - - - - - - 
 

- - - 532,080.00 

ประเภท เงินค่าตอบแทน
ประจําตําแหน่ง 

45,600.00 - - - - - - - 
 

- - - 45,600.00 

ประเภท เงินค่าตอบแทน
พิเศษนายก/รองนายก 

45,600.00 - - - - - - - 
 

- - - 45,600.00 

ประเภท เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล 

90,720.00 - - - - - - - 

 

- - - 90,720.00 

ประเภท เงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,432,680.00 - - - - - - - 
 

- - - 1,432,680.00 
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                                        แผนงาน 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

แผนงาน
รักษา

ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหก
รรมและ
การโยธา 

แผนงาน
การ 

เกษตร 

แผนงาน
พาณิชย์ 

แผนงาน
งบกลาง 

รวม 
 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน
(ฝ่าย

ประจํา) 

ประเภท เงินเดือน
พนักงาน 

3,693,300.00 - 4,176,410.00 393,600.00 977,640.00 658,080.00 - - - - - - 9,899,030.00 

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ
ของพนักงาน 

84,000.00 - 12,000.00 - - - - - - - - - 96,000.00 

ประเภท เงินประจํา
ตําแหน่ง 

228,000.00 - 42,000.00 42,000.00 60,000.00 18,000.00 - - - - - - 390,000.00 

ประเภท เงินวิทยฐานะ - - 218,400.00 - - - - - - - - - 218,400.00 
ประเภท ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจํา 

360,120.00 - - - - - - - - - - - 360,120.00 

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ
ของลูกจ้างประจํา 

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

ประเภท ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

2,494,320.00 - 1,734,060.00 1,175,520.00 423,000.00 1,543,800.00 - - - - - - 7,370,700.00 

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ
ของพนักงานจ้าง 

219,720.00 - 204,720.00 106,140.00 - 127,560.00 - - - - - - 658,140.00 

งบ 
ดําเนิน 
งาน 

ค่าตอบแทน 

ประเภท ค่าตอบแทน
ผู้ปฎิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5,000.00 - - - - - - - - - - - 5,000.00 

ประเภท ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

35,000.00 - 3,000.00 100,000.00 5,000.00 10,000.00 - - - - - - 153,000.00 

ประเภท ค่าเช่าบ้าน 186,000.00 - 28,800.00 - 42,000.00 - - - - - - - 256,800.00 

ประเภท เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

70,000.00 - 3,300.00 - - 10,000.00 - - - - - - 83,300.00 

ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

687,666.00 - 566,820.00 800,000.00 - 308,500.00 - - - - 100,000.00 - 2,462,986.00 
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                                        แผนงาน 
แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหก
รรมและ
การโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
พาณิชย์ 

แผนงาน
งบกลาง 

รวม 
 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

งบ
ดํา 
เนิน
งาน 

ค่าใช้
สอย 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองพิธีการ 

25,000.00 - 2,000.00 10,000.00 10,000.00 - - - - - - - 47,000.00 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

295,000.00 510,000.00 2,315,490.00 452,500.00 100,000.00 36,000.00 605,000.00 383,000.00 - 30,000.00 - - 4,681,990.00 

ประเภท ค่าบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซม 

110,000.00 - 30,000.00 80,000.00 20,000.00 80,000.00 - - - - 100,000.00 - 420,000.00 

ค่าวัสด ุ

ประเภท วัสดุสํานักงาน 110,000.00 - 30,000.00 20,000.00 30,000.00 20,000.00 - - - - - - 210,000.00 
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000.00 - 10,000.00 - 2,000.00 50,000.00 - - - - - - 72,000.00 

ประเภท วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

30,000.00 - 50,000.00 - 3,000.00 - - - - - - - 83,000.00 

ประเภท อาหารเสริม(นม) - - 2,186,384.00 - - - - - - - - - 2,186,384.00 
ประเภท วัสดุก่อสร้าง 20,000.00 - 30,000.00 10,000.00 - 50,000.00 - - - - 100,000.00 - 210,000.00 

ประเภท วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

50,000.00 - - 50,000.00 - - - - - - - - 100,000.00 

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

302,000.00 - 5,000.00 250,000.00 3,600.00 80,000.00 - - - - - - 640,600.00 

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

- - - 50,000.00 - - - - - - 100,000.00 - 150,000.00 

ประเภท วัสดุการเกษตร 10,000.00 - 5,000.00 - - - - - - - - - 15,000.00 
ประเภท วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

20,000.00 - 2,000.00 20,000.00 10,000.00 - - - - - - - 52,000.00 

ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย - - - - - - - - - - - - - 

ประเภท วัสดุกีฬา - - 100,000.00 - - - - - - - - - 100,000.00 

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000.00 - 20,000.00 20,000.00 15,000.00 20,000.00 - - - - - - 135,000.00 
ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000.00 - - - - - - - - - - - 30,000.00 

ประเภท วัสดุอื่นๆ - - - - - - - - - - 30,000.00 - 30,000.00 
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                                        แผนงาน 
แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรร
มและการ

โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
พาณิชย์ 

แผน 
งานงบ
กลาง 

รวม 
 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

งบ 
ดําเนิน 
งาน 

ค่า 
สาธารณูป 

โภค 

ประเภท ค่าไฟฟ้า 800,000.00 - - - - - - - - - - - 800,000.00 
ประเภท ค่าบริการ
โทรศัพท์ 

42,000.00 - - - - - - - - - - - 42,000.00 

ประเภท ค่าบริการ
ไปรษณีย ์

20,000.00 - - - - - - - - - - - 20,000.00 

ประเภท ค่าบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม 

40,000.00 - - - - - - - - - - - 40,000.00 

งบลงทนุ 

ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ค่าครุภัณฑ์
สํานักงาน 

12,400.00 - - - 3,000.00 11,500.00 - - - - - - 26,900.00 

ประเภท ครุภัณฑ์
การเกษตร 

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

ประเภท ค่าครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว 

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

ประเภท ยานพาหนะ
และขนส่ง 

- 2,500,000.00 - - - 55,000.00 - - - - - - 2,555,000.00 

ประเภท ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

90,900.00 - - - 38,000.00 - - - - - - - 128,900.00 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ประเภท อาคารต่างๆ - - - - -  - - - - - - - 

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปการ 

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

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

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

ประเภท ค่าบํารุงรักษา 
หรือปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

- - 240,000.00 - -  - - - - - - 240,000.00 
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แผนงาน 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงานการศึกษา 
แผนงาน

สาธารณสุข 
แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหก
รรมและ
การโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
พาณิชย์ 

แผน 
งานงบกลาง 

รวม  
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

งบ
เงิน
อุด 
หนุน 

เงิน
อุด 
หนุน 

ประเภท 
เงิน
อุดหนุน
อปท. 

20,000.00 - - - - - - - - - - - 20,000.00 

ประเภท 
เงิน
อุดหนุน
ส่วน
ราชการ 

20,000.00 - 3,584,000.00 - - - 50,000.00 - - - - - 3,654,000.00 

ประเภท 
เงิน
อุดหนุน
เอกชน 

- - - - - - - 367,000.00 - - - - 367,000.00 

ประเภท 
เงิน
อุดหนุน
กิจการที่
เป็น
สาธารณป
ระโยชน์ 

- - - - 10,000.00 - - 20,000.00 - - - - 30,000.00 

รวมงบประมาณทั้งหมด 12,372,106.00 3,010,000.00 15,599,384.00 3,579,760.00 1,752,240.00 3,078,440.00 655,000.00 770,000.00 - 30,000.00 430,000.00 10,768,070.00 52,000,000.00 

 




