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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง 

 บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ 
คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ดังต่อไปนี ้
 

1. สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ วันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2560  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงินดังนี้ 
 ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2560   
 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  24,148785.61   บาท 
 1.1.2 เงินสะสม   12,794,751.32  บาท 
 1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม  10,511,681.24  บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน     -       โครงการ   
  รวม      -        บาท 
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน      -      โครงการ   
  รวม      -  บาท 
    1.2 เงินกู้คงค้าง        - บาท  
 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2560 
    (1) รายรับจริงทั้งสิ้น   59,457,697.34   บาท   ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร               2,103,327.04     บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     799,001.50     บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       175,433.45     บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์           2,038,059.50     บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          2,460.00     บาท 
 หมวดรายได้จากทุน          8,500.00    บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร             30,675,699.85    บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             23,655,216.00    บาท 
    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   16,749,010.00   บาท 
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  (3) รายจ่ายจริง  จ านวน   50,029,000.69   บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง                    9,849,469.00  บาท 
 งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)            16,953,596.00 บาท 
 งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 14,973,510.69  บาท 
 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)      4,452,425.00  บาท 
 งบรายจ่ายอืน่  (หมวดรายจ่ายอื่น)                   0.00  บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)       3,800,000.00  บาท 
    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์            16,749,010.00  บาท 
    (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน              2,546,178.80  บาท 
 
3. งบเฉพาะการ 
    ประเภทกิจการ      -        กิจการ         - 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   มีรายรับจริง      -        บาท    รายจ่ายจริง       -        บาท 
  กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อ่ืนๆ    จ านวน        -       บาท 
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล     จ านวน        -       บาท
  ก าไรสุทธิ      จ านวน        -       บาท 
  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่          -   จ านวน        -       บาท 
  ทรัพย์จ าน าจ านวน        -        บาท      
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง 
อ าเภอแม่สอด    จังหวัดตาก 

 

2.1 รายรับ 
 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2560  

ประมาณการ 
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

รายได้จัดเก็บเอง 

    หมวดภาษีอากร 2,103,327.04 2,120,000.00 2,125,000.00 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 799,001.50 722,000.00 719,000.00 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 175,433.45 160,000.00 175,000.00 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 2,038,059.50 2,315,000.00 2,220,000 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,460.00 60,000.00 22,000.00 
    หมวดรายได้จากทุน 8,500.00 2,000.00 3,000.00 
    รวมรายได้จัดเก็บเอง 5,126,781.49 5,379,000.00 5,264,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    หมวดภาษีจัดสรร 30,675,699.85 21,621,000.00 19,736,000 
    รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,675,699.85 21,621,000.00 19,736,000 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 23,655,216.00 25,000,000.00 25,000,000.00 
    รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน    
ท้องถิ่น 

23,655,216.00 25,000,000.00 25,000,000.00 

รวม 59,457,697.34 52,000,000.00 50,000,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง 
อ าเภอแม่สอด    จังหวัดตาก 

 
2.2 รายจ่าย 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2560 
ประมาณการ 

2561 
ประมาณการ 

2562 

จ่ายจากงบประมาณ 

    งบกลาง 9,849,469.00 10,768,070.00 10,509,972.00 
    งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และ
ค่าจ้างชั่วคราว) 

16,953,596.00 21,139,070.00 23,907,300.00 

    งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   

14,973,510.69 13,071,060.00 10,928,628.00 

    งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 4,452,425.00 2,950,800.00 764,200.00 
    งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น) - - - 
    งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 3,800,000.00 4,071,000.00 3,889,900.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 50,029,000.69 52,000,000.00 50,000,000.00 
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ส่วนที่ 2 
 

ข้อบัญญัติ 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 

ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง 
 

อ าเภอแม่สอด    จังหวัดตาก 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
 

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562    
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง  

อ าเภอแม่สอด   จังหวัดตาก 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
    แผนงานบริหารทั่วไป 13,097,288.00 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 198,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
    แผนงานการศึกษา 15,895,060.00 
    แผนงานสาธารณสุข 3,874,960.00 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,723,640.00 
    แผนงานเคหะและชุมชน 3,356,880.00 
    แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 105,000.00 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 185,000.00 
ด้านการเศรษฐกิจ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 574,200.00 
    แผนงานการเกษตร 15,000.00 
    แผนงานการพาณิชย์ 465,000.00 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
    แผนงานงบกลาง 10,509,972.00 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 50,000,000.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตผุาแดง 

  อ าเภอ แม่สอด   จังหวดั ตาก 
 

งบกลาง 

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

งบกลาง   
   งบกลาง     
      เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 419,172.00 - - 419,172.00 
      เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,564,800.00 - - 7,564,800.00 
      เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,872,000.00 - - 1,872,000.00 
      เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 156,000.00 - - 156,000.00 
      เงินส ารองจ่าย 133,000.00 - - 133,000.00 
      เงินสมทบเข้าระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที ่

100,000.00 - - 100,000.00 

      ทุนการศึกษาส าหรับครูผู้ดูแลเด็ก 15,000.00   15,000.00 
    บ าเหน็จ/บ านาญ 
      เงิ น ส ม ท บ ก อ งทุ น บ า เห น็ จ
บ าน าญ ข้ าร าชก ารส่ วน ท้ อ งถิ่ น 
(กบท.) 

250,000.00   250,000.00 

รวม 10,509,972.00 - - 10,509,972.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตผุาแดง  อ าเภอแมส่อด จังหวดัตาก 

 
แผนงาน บริหารทั่วไป 
 

งบ                       งาน งาน บริหารทั่วไป งาน วางแผนสถิติและวิชาการ งาน บริหารงานคลัง รวมทุกงาน 

งบบุคลากร     
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,146,680.00 - - 2,146,680.00 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,083,380.00 - 3,170,460.00 8,253,840.00 
งบด าเนินงาน     
    ค่าตอบแทน 180,000.00 - 168,000.00 348,000.00 
    ค่าใช้สอย 776,192.00 20,000.00 175,000.00 971,192.00 
    ค่าวัสด ุ 402,000.00 - 72,000.00 474,000.00 
    ค่าสาธารณูปโภค 883,576.00 - - 883,576.00 
งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ์ - - -  
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน     
    รายจ่ายอื่น     - - - - 
งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน 20,000.00 - - 20,000.00 

รวม 9,491,828.00 20,000.00 3,585,460.00 13,097,288.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตผุาแดง  อ าเภอแมส่อด จังหวดัตาก 

 
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
 

งบ                       งาน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน 

งาน เทศกิจ งาน ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวมทุกงาน 

งบบุคลากร     
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - - 
งบด าเนินงาน     
    ค่าตอบแทน - - - - 
    ค่าใช้สอย 15,000.00 - 183,000.00 198,000.00 
    ค่าวัสด ุ - - - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ์ - -   
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน     
    รายจ่ายอื่น     - - - - 
งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน - - - - 

รวม 15,000.00 - 183,000.00 198,000.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตผุาแดง  อ าเภอแมส่อด จังหวดัตาก 

 
แผนงาน การศกึษา 
 

งบ                       งาน งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งาน ระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

งาน ระดับ
มัธยมศึกษา 

งาน ศึกษาไม่ก าหนด
ระดับ 

รวมทุกงาน 

งบบุคลากร      
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,931,860.00 - - - 6,931,860.00 
งบด าเนินงาน      
    ค่าตอบแทน 44,100.00 - - - 44,100.00 
    ค่าใช้สอย 2,906,126.00 30,000.00 - - 2,936,126.00 
    ค่าวัสด ุ 2,288,974.00 - - - 2,288,974.00 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - - 
งบลงทนุ      
    ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 190,000.00 - - - 190,000.00 
งบรายจ่ายอ่ืน      
    รายจ่ายอื่น     - - - - - 
งบเงินอุดหนุน      
    เงินอุดหนุน 3,504,000.00 - - - 3,504,000.00 

รวม 15,865,060.00 30,000.00 - - 15,895,060.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตผุาแดง  อ าเภอแมส่อด จังหวดัตาก 

 
แผนงาน สาธารณสุข 
 

งบ                       งาน งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

งาน โรงพยาบาล งาน บริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสขุอื่น 

งาน ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

รวมทุกงาน 

งบบุคลากร      
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,280,300.00 - - - 2,280,300.00 
งบด าเนินงาน      
    ค่าตอบแทน 30,000.00 - - - 30,000.00 
    ค่าใช้สอย 870,000.00 275,000.00 - - 1,145,000.00 
    ค่าวัสด ุ 279,660.00 - - - 279,660.00 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - - 
งบลงทุน      
    ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน      
    รายจ่ายอื่น     - - - - - 
งบเงินอุดหนุน      
    เงินอุดหนุน 140,000.00 - - - 140,000.00 

รวม 3,599,960.00 275,000.00 - - 3,874,960.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตผุาแดง  อ าเภอแมส่อด จังหวดัตาก 

 
แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 
 

งบ                       งาน งาน บริหารทั่วไป              
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

งาน สวัสดิการสังคม               
และสังคมสงเคราะห์ 

รวมทุกงาน 

งบบุคลากร    
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,568,040.00 - 1,568,040.00 
งบด าเนินงาน    
    ค่าตอบแทน 42,000.00 - 42,000.00 
    ค่าใช้สอย 50,000.00 - 50,000.00 
    ค่าวัสด ุ 53,600.00 - 53,600.00 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
    ค่าครุภัณฑ์ - - - 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน    
    รายจ่ายอื่น     - - - 
งบเงินอุดหนุน    
    เงินอุดหนุน 10,000.00 - 10,000.00 

รวม 1,723,640.00 - 1,723,640.00 
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 รายจา่ยตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตผุาแดง  อ าเภอแมส่อด จังหวดัตาก 

 
แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

งบ                       งาน งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งาน ไฟฟ้าถนน งาน สวนสาธารณะ 
งาน ก าจัดขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฏกิูล 

งาน บ าบัดน้ าเสีย 
รวมทุกงาน 

งบบุคลากร       
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,726,580.00 - - - - 2,726,580.00 
งบด าเนินงาน       
    ค่าตอบแทน 46,000.00 - - - - 46,000.00 
    ค่าใช้สอย 140,000.00 - - - - 140,000.00 
    ค่าวัสด ุ 298,400.00 - - - - 298,400.00 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - - - 
งบลงทุน       
    ค่าครุภัณฑ์ - - - - -  
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน       
    รายจ่ายอื่น     - - - - - - 
งบเงินอุดหนุน       
    เงินอุดหนุน 145,900.00 - - - - 145,900.00 

รวม 3,356,880.00 - - - - 3,356,880.00 
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 รายจา่ยตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตผุาแดง  อ าเภอแมส่อด จังหวดัตาก 

 
   แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

งบ                       งาน งาน บริหารทั่วไป               
งาน ส่งเสริมและสนับสนุน       

ความเข้มแข็งชุมชน 
รวมทุกงาน 

งบบุคลากร    
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - 
งบด าเนินงาน    
    ค่าตอบแทน - - - 
    ค่าใช้สอย - 55,000.00 55,000.00 
    ค่าวัสด ุ - - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
    ค่าครุภัณฑ์ - - - 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน    
    รายจ่ายอื่น     - - - 
งบเงินอุดหนุน    
    เงินอุดหนุน 50,000.00 - 50,000.00 

รวม 50,000.00 55,000.00 105,000.00 
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 รายจา่ยตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตผุาแดง  อ าเภอแมส่อด จังหวดัตาก 

 
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งบ                       งาน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งาน กีฬาและ
นันทนาการ 

งาน ศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

งาน วิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่องเท่ียว รวมทุกงาน 

งบบุคลากร      
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - - - 
งบด าเนินงาน      
    ค่าตอบแทน - - - - - 
    ค่าใช้สอย - - 100,000.00 30,000.00 130,000.00 
    ค่าวัสด ุ - - - - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - - 
งบลงทุน      
    ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน      
    รายจ่ายอื่น     - - - - - 
งบเงินอุดหนุน      
    เงินอุดหนุน 55,000.00 - - - 55,000.00 

รวม 55,000.00 - 100,000.00 30,000.00 185,000.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตผุาแดง  อ าเภอแมส่อด จังหวดัตาก 
 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

งบ                                 งาน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม          
การโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทุกงาน 

งบบุคลากร    
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - 
งบด าเนินงาน    
    ค่าตอบแทน - - - 
    ค่าใช้สอย - - - 
    ค่าวัสด ุ - - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
    ค่าครุภัณฑ์ - - - 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - 574,200.00 574,200.00 
งบรายจ่ายอ่ืน    
    รายจ่ายอื่น     - - - 
งบเงินอุดหนุน    
    เงินอุดหนุน - - - 

รวม - 574,200.00 574,200.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตผุาแดง  อ าเภอแมส่อด จังหวดัตาก 
 

แผนงาน การเกษตร 
 

งบ                       งาน งาน ส่งเสริมการเกษตร              งาน อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวมทุกงาน 

งบบุคลากร    
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - 
งบด าเนินงาน    
    ค่าตอบแทน - - - 
    ค่าใช้สอย 15,000.00 - 15,000.00 
    ค่าวัสด ุ - - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
    ค่าครุภัณฑ์ - - - 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน    
    รายจ่ายอื่น     - - - 
งบเงินอุดหนุน    
    เงินอุดหนุน - - - 

รวม 15,000.00 - 15,000.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตผุาแดง  อ าเภอแมส่อด จังหวดัตาก 

 
แผนงาน การพาณิชย ์
  

งบ                       งาน งาน กิจการสถานธนานุบาล งาน กิจการประปา งาน ตลาดสด งาน โรงฆ่าสัตว์ รวมทุกงาน 

งบบุคลากร      
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - - - 
งบด าเนินงาน      
    ค่าตอบแทน - - - - - 
    ค่าใช้สอย - 235,000.00 - - 235,000.00 
    ค่าวัสด ุ - 230,000.00 - - 230,000.00 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - - 
งบลงทุน      
    ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน      
    รายจ่ายอื่น     - - - - - 
งบเงินอุดหนุน      
    เงินอุดหนุน - - - - - 

รวม - 465,000.00 - - 465,000.00 
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รายงานประมาณการรายรบั 
ประจ าปีงบประมาณ  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตผุาแดง 
อ าเภอ แม่สอด   จังหวดั ตาก 

 
 รายรับจริง ประมาณการ 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง  
(%) ปี 2562 

หมวดภาษีอากร 
    ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,291,453.25 1,521,015.25 1,843,189.24 1,937,192.63 3.24 2,000,000.00 
    ภาษีบ ารุงท้องที ่ 45,995.20 64,786.13 55,636.00 59,554.00 0.75 60,000.00 
    ภาษีป้าย 24,579.41 30,246.41 58,061.41 61,292.41 6.05 65,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 1,362,027.86 1,616,047.79 1,956,886.65 2,058,039.04 3.25% 2,125,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
    ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 561,510.00 577,380.00 632,280.00 651,660.00 1.28 660,000.00 
    ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ 1,030.00 1,300.00 1,580.00 1,310.00 52.67 2,000.00 
    ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ - - 245.00 820.00 21.95 1,000.00 
    ค่าปรับผู้กระท าความผิดกฎหมายจราจรทางบก - - - - 0.00 - 
    ค่าปรับการผิดสัญญา 4,996.00 - 990.00 - 0.00 5,000.00 
    ค่าปรับอ่ืนๆ - - - 132,200.00 -92.44 10,000.00 
    ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - - - 500.00 5900.00 30,000.00 
    ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 28,264.00 15,827.19 8,743.32 11,321.00 -11.67 10,000.00 
    ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 650.00 - 2,220.00 1,190.00 -15.97 1,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 596,450.00 594,507.19 646,058.32 799,001.00 -10.01 719,000.00 
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 รายรับจริง ประมาณการ 
 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง  

(%) ปี 2562 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
    ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 34,110.00 35,400.00 36,120.00 43,540.00 3.35 45,000.00 
    ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 121,856.83 119,709.77 109,865.04 131,893.45 -1.44 130,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 155,966.83 155,109.77 145,985.04 175,433.45 -0.25 175,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
    รายได้จากการจ าหน่ายน้ าประปา 1,883,867.00 2,110,781.50 2,037,885.00 2,023,529.50 8.72 2,200,000.00 
    ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ าประปา 7,980.00 18,065.00 22,175.00 14,530.00 37.65 20,000.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,891,847.00 2,128,846.50 2,060,060.00 2,038,059.50 8.93 2,220,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
    ค่าขายแบบแปลน 61,400.00 60,600.00 - - 0.00 20,000.00 
    รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 8,170.00 373,821.58 4,086.00 2,460.00 -18.70 2,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 69,570.00 434,421.58 4,086.00 2,460.00 794.31 22,000.00 
หมวดรายได้จากทุน 
    ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน - - - 8,500.00 -76.47 2,000.00 
    รายได้จากทุนอื่น - - - - 0.00 1,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน - - - 8,500.00 -64.71 3,000.00 
หมวดภาษีจัดสรร 
    ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน - - 338,258.52 324,696.13 7.79 350,000.00 
    ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 7,230,129.92 7,421,888.43 7,699,262.84 8,114,874.50 4.75 8,500,000.00 
    ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (มูลค่าเพ่ิม1 ใน 9 ) 2,441,932.07 2,431,994.03 2,464,723.88 2,436,195.51 2.62 2,500,000.00 
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 รายรับจริง ประมาณการ 
 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง  

(%) ปี 2562 

    ภาษธีุรกิจเฉพาะ 49,695.51 66,572.17 81,405.08 69,809.44 0.27 70,000.00 
    ภาษีสุรา 1,121,897.95 1,272,428.49 1,262,215.94 1,289,285.02 0.00 - 
    ภาษีสรรพสามิต 1,526,003.57 2,192,148.45 2,715,036.89 3,107,025.18 53.78 4,778,000.00 
    ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 2,218.61 - 5,680.90 - 0.00 3,000.00 
    ค่าภาคหลวงแร่ 7,168,714.38 12,638,056.94 10,744,085.26 12,540,484.56 -94.58 680,000.00 
    ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 88,746.07 62,598.50 42,774.05 40,126.11 24.61 50,000.00 
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 2,006,235.00 2,593,453.00 2,485,177.00 2,750,080.00 1.82 2,800,000.00 
     ค่าธรรมเนียมและขอใช้น้ าบาดาล - - - - 0.00 1,000.00 
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา - 5,238.00 3,181.60 3,123.40 -3.95 3,000.00 
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 2,968.20 - - - 0.00 1,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 21,638,541.28 28,684,378.01 27,841,801.96 30,675,699.85 -35.66 19,736,000 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
    เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี - - - - 0.00 - 
    เงินอุดหนุนทั่วไป ตามอ านาจหน้าที่ฯ 12,518,798.00 13,682,728.00 13,400,725.00 23,655,216.00 -49.98 11,832,046.00 
    เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) - - - - 0.00 2,161,474.00 
    เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน - - - - 0.00 4,634,400.00 
    เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน
ครูและค่าจ้างประจ า) 

- - - - 0.00 3,408,036.00 

    เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น - - - - 0.00 881,104 
    เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - - - 0.00 2,082,940 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,518,798.00 13,682,728.00 13,400,725.00 23,655,216.00 5.68 25,000,000.00 
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 รายรับจริง ประมาณการ 
 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง  

(%) ปี 2562 

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 
    เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ - 20,359,825.25 24,994,313.00 16,749,010.00 0.00 - 
    เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น - - - - - - 

รวมหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 20,359,825.25 24,994,313.00 16,749,010.00 0.00 - 

รวมทุกหมวด 38,233,200.97 67,655,864.09 71,022,915.97 76,161,418.84 -34.35 50,000,000.00 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตผุาแดง 
อ าเภอ แม่สอด  จังหวดั ตาก 

 

ประมาณการรายรับ รวมทัง้สิ้น   50,000,000   บาท   แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
 

หมวดภาษีอากร รวม    2,125,000.00 บาท 

 ประเภท ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  จ านวน   2,000,000.00 บาท 
 ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากผู้ประกอบการ 
               เข้ามาในพ้ืนที่เพ่ือขยายกิจการเพ่ิมมากข้ึน 
 ประเภท ภาษีบ ารุงท้องที่  จ านวน       60,000.00 บาท 
 ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะมี  
               บุคคลเข้ามาพักอาศัยในพ้ืนทีเ่พ่ิมมากข้ึน 
 ประเภท ภาษีป้าย  จ านวน       65,000.00 บาท 
 ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากมีผู้ประกอบการ  
               ร้านค้าติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ิมมากข้ึน 
 

หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม     719,000.00 บาท 

 ประเภท ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย  จ านวน     660,000.00 บาท 
 ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากมีผู้มาอาศัยใน 
               พ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน และเสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย  
 ประเภท ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  จ านวน        2,000.00 บาท 
 ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากมีการขยาย 
               กิจการเพิ่มมากข้ึน  
 ประเภท ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  จ านวน        1,000.00 บาท 
 ค าชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่ามีผู้เสียภาษี 
            เพ่ิม และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายระบุไว้  
ประเภท ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก  จ านวน                   - บาท 
 ค าชี้แจง ประมาณการไว้เป็นปีแรก  เนื่องจากด าเนินการตามหนังสือ  
               สั่งการและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายระบุไว้ 
 ประเภท ค่าปรับการผิดสัญญา  จ านวน        5,000.00 บาท 
 ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า  
               มีผู้รับจ้างท าผิดสัญญาน้อยลง 
 ประเภท ค่าปรับอ่ืนๆ  จ านวน        10,000.00 บาท 
 ค าชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่ามีผู้เสียค่าปรับ 
            เพ่ิม และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายระบุไว้  
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 ประเภท ค่าใบอนุญาตส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จ านวน       30,000.00 บาท 
 ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากมีผู้มาขออนุญาต 
            ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพน้อย 
 ประเภท ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  จ านวน       10,000.00  บาท 
 ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากมีผู้มาขอใบ 
               อนุญาตน้อย  
    ประเภท ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ  จ านวน         1,000.00  บาท 
 ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าม ี
            ผู้มาขอใบอนุญาตเพ่ิมข้ึน 
 

หมวด รายได้จากทรัพย์สิน รวม     175,000.00 บาท 
 ประเภท ค่าเช่าหรือบริการสถานที่  จ านวน       45,000.00 บาท 
 ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากมีผู้ประกอบการ  
               ร้านค้าเข้ามาเช่าพ้ืนที่ขายสินค้าเท่าเดิม 
 ประเภท ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  จ านวน      130,000.00 บาท 
 ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากมียอดเงินสะสม  
               ไว้ในธนาคารเท่าเดิม 
 

หมวด รายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์ รวม    2,220,000.00 บาท 
 ประเภท รายได้จากการจ าหน่ายน้ าประปา  จ านวน    2,200,000.00 บาท 
 ค าชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากมีผู้ใช้  
               น้ าน้อยลง 
 ประเภท ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ าประปา  จ านวน        20,000.00 บาท 
 ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากมีผู้ใช้  
               น้ าเพ่ิมข้ึน 
 

หมวด รายได้เบ็ดเตล็ด รวม      22,000.00 บาท 
 ประเภท ค่าขายแบบแปลน  จ านวน       20,000.00 บาท 
 ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากมีผู้ประกอบการ  
               เข้ามาซื้อแบบแปลนน้อยลง 
 ประเภท รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ  จ านวน       2,000.00 บาท 
 ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่ามีรายได้จาก 
            กิจการประเภทอ่ืนๆน้อยลง 
 

หมวด รายได้จากทุน รวม        3,000.00 บาท 
 ประเภท ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  จ านวน         2,000.00 บาท 
 ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากทรัพย์สินทางราชการ  
               ยังไมม่ีการช ารุด เสียหาย  
 ประเภท รายได้จากทุนอ่ืน  จ านวน         1,000.00 บาท 
 ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าอาจมีรายได้ 
            จากรายได้อ่ืนๆเท่าเดิม 



 
 

29 
 

 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

หมวดภาษีจัดสรร รวม      19,736,000.00 บาท 

 ประเภท ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ านวน    350,000.00 บาท 
 ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าอาจได้รับ 
            การจัดสรรเท่าเดิม  
 ประเภท ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ  จ านวน   8,500,000.00 บาท 
 ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าอาจได้รับ 
            การจัดสรรเพิ่มมากขึ้น  
 ประเภท ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (มูลค่าเพ่ิม1 ใน 9 ) จ านวน  2,500,000.00 บาท 
 ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าอาจได้รับการ  
            จัดสรรเท่าเดิม 
 ประเภท ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน      70,000.00 บาท 
 ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าอาจได้รับการ  
            จัดสรรเพิ่มมากข้ึน 
 ประเภท ภาษีสุรา จ านวน                  - บาท 
 ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้ เนื่องจากภาษีสุราน าไปจัดสรรรวมกับภาษี 
               สรรพสามิต 
 ประเภท ภาษีสรรพสามิต  จ านวน    4,778,000.00 บาท 
 ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าอาจได้รับการ  
            จัดสรรเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากน าภาษีสุรามารวมด้วย 
 ประเภท ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  จ านวน          3,000.00 บาท 
 ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าอาจได้รับการ  
            จัดสรรลดน้อยลง 
 ประเภท ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน     680,000.00 บาท 
 ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากการปิดกิจการ  
            ของบริษัทท่ีด าเนินการในพื้นท่ี 
 ประเภท ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน      50,000.00 บาท 
 ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าอาจได้รับการ  
            จัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
 ประเภท ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  จ านวน    2,800,000.00 บาท 
            ตามประมวลกฎหมายที่ดิน        
 ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าอาจได้รับการ  
            จัดสรรเพิ่มมากข้ึน 
 ประเภท ค่าธรรมเนียมและขอใช้น้ าบาดาล จ านวน        1,000.00 บาท 
 ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าอาจได้รับการ  
            จัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
 



 
 

30 
 

 ประเภท ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา    จ านวน        3,000.00 บาท 
 ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าอาจได้รับการ  
            จัดสรรน้อยลง 
 ประเภท ภาษีจัดสรรอื่น      จ านวน        1,000.00 บาท 
 ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าอาจได้รับการ  
            จัดสรรเพ่ิมมากข้ึน 
  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม       25,000,000.00 บาท 

 ประเภท เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ม ี จ านวน                  - บาท 
       การบริหารจัดการที่ดี   
    ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้ เนื่องจากไม่ได้รับการคัดเลือกเป็น 
            อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
 ประเภท เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  จ านวน    11,832,046.00 บาท 
               และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า   
 ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าอาจได้รับการ  
            จดัสรรเพ่ิมข้ึน 
 ประเภท เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  จ านวน      2,161,474.00 บาท 
    ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากจ านวนเด็ก  
            นักเรียนลดลงคาดว่าอาจได้รับการจัดสรรน้อยลง 
    ประเภท เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  จ านวน      4,634,400.00 บาท 
    ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากจ านวนเด็ก  
            นักเรียนลดลงคาดว่าอาจได้รับการจัดสรรน้อยลง 
    ประเภท เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู  จ านวน      3,408,036.00 บาท 
               และค่าจ้างประจ า) 
    ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าอาจได้รับการ  
            จัดสรรเพิ่มข้ึน 
    ประเภท เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ  จ านวน        881,104.00 บาท 
               ท้องถิ่น 
    ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าอาจได้รับการ  
            จัดสรรน้อยลง 
    ประเภท เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน      2,082,940.00 บาท 
               ท้องถิ่น 
    ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าอาจได้รับการ  
            จัดสรรเพิ่มข้ึน 
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ รวม               - บาท 

 ประเภท เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม จ านวน                 - บาท 
            การปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้ เนื่องจากเป็นการอุดหนุนเงินจากส่วน 
            กลาง และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ระบุไว้ 
 ประเภท เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น  จ านวน                  - บาท 
    ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้ เนื่องจากเป็นการอุดหนุนเงินจากส่วน 
            กลาง และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ระบุไว้ 
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รายงานประมาณการรายจา่ย   ประจ าปีงบประมาณ  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตผุาแดง 

อ าเภอ แม่สอด   จังหวดั ตาก 

 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง 
(%) ปี 2562 

แผนงาน งบกลาง 
งาน งบกลาง 
     งบ งบกลาง 
      หมวด งบกลาง 
            ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 312,906.00 290,307.00 309,609.00 353,131.00 396,000.00 -16.68 419,172.00 
            ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ - - - 6,763,200.00 7,398,000.00 2.25 7,564,800.00 
            ประเภท เบี้ยยังชีพผู้พิการ - - - 1,771,200.00 2,064,000.00 -9.30 1,872,000.00 
            ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    126,000.00 132,000.00 147,000.00 141,500.00 156,000.00 0.00 156,000.00 
            ประเภท ส ารองจ่าย 90,000.00 469,230.00 394,900.00 358,528.00 369,070.00 -63.96 133,000.00 
            ประเภท เงินจ่ายคืนค่าปรับผิดสัญญา 185,550.00 - - - - - - 
            ประเภท เงินช่วยพิเศษ (ค่าท าศพพนักงานส่วนต าบล) - - 81,810.00 74,910.00 - - - 
            ประเภท รายจ่ายตามขอ้ผูกผัน 
                 เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ 80,000.00 92,538.00 96,000.00 97,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 
                 เงินทุนการศึกษาเรยีนต่อระดับปรญิญาตร ี - - -  - - - 
                 เงินทนุการศึกษาส าหรับครผูู้ดูแลเด็ก - - - 30,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 
             เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 230,000.00 297,320.00 260,000.00 260,000.00 270,000.00 -7.41 250,000.00 

รวมหมวดงบกลาง 1,024,456.00 1,281,395.00 1,289,319.00 9,849,469.00 10,768,070.00 -2.40 10,509,972.00 
รวมงบ งบกลาง 1,024,456.00 1,281,395.00 1,289,319.00 9,849,469.00 10,768,070.00 -2.40 10,509,972.00 

รวมงาน งบกลาง 1,024,456.00 1,281,395.00 1,289,319.00 9,849,469.00 10,768,070.00 -2.40 10,509,972.00 
รวมแผนงาน งบกลาง 1,024,456.00 1,281,395.00 1,289,319.00 9,849,469.00 10,768,070.00 -2.40 10,509,972.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง 
(%) ปี 2562 

แผนงาน บริหารทั่วไป 
งาน บริหารงานทั่วไป 
     งบ บุคลากร 
      หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
            ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 532,080.00 532,080.00 532,080.00 532,080.00 0.00 532,080.00 
           ประเภท เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก    42,120.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 0.00 45,600.00 
            ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 0.00 45,600.00 
            ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

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

90,720.00 

            ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1,284,826.00 1,432,680.00 1,432,680.00 1,424,364.00 1,432,680.00 
0.00 

1,432,680.00 

รวมหมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,969,546.00 2,146,680.00 2,146,680.00 2,138,364.00 2,146,680.00 0.00 2,146,680.00 
      หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
            ประเภท เงินเดือนพนักงาน 1,357,250.00 1,736,285.00 1,866,497.00 2,006,880.00 2,122,680.00 15.69 2,455,680.00 
            ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 45,465.00 - - - - - - 
                       เงินเพิ่มตามวฒุิพนักงานส่วนต าบล 15,780.00 - - - - - - 
                       เงินค่าตอบแทนพิเศษของปลัด อบต.(ระดับกลาง) - - - - 84,000.00 - - 
            ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง 176,983.00 218,400.00 243,600.00 243,871.00 168,000.00 50.00 252,000.00 
            ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 119,880.00 150,650.00 156,750.00 170,040.00 174,840.00 5.97 185,280.00 
            ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจ า 18,000.00 16,795.00 2,820.00 - - - - 
            ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,223,170.00 1,609,052.00 1,650,220.00 1,726,320.00 1,898,880.00 8.08 2,052,360.00 
              ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง - - 158,160.00 151,200.00 136,320.00 1.28 138,060.00 

รวมหมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,956,528.00 3,731,182.00 4,078,047.00 4,298,311.00 4,584,720.00 10.8 5,083,380.00 
รวมงบ บุคลากร 4,926,074.00 5,877,862.00 6,224,727.00 6,436,675.00 6,731,400.00 7.41 7,230,060.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง 
(%) ปี 2562 

     งบ ด าเนินงาน 
      หมวด ค่าตอบแทน 
            ประเภท  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

68,423.00 16,650.00 - - - - - 

            ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - 37,380.00 15,300.00 30,000.00 -33.33 20,000.00 
            ประเภท ค่าเช่าบ้าน 75,000.00 104,400.00 142,000.00 108,000.00 108,000.00 0.00 108,000.00 
            ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,300.00 16,230.00 33,320.00 34,100.00 30,000.00 73.33 52,000.00 
            ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 800.00 - - - - - - 

รวมหมวด ค่าตอบแทน 151,523.00 137,280.00 212,700.00 157,400.00 168,000.00 7.14 180,000.00 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 462,359.55 529,466.44 586,119.10 612,149.76 367,666.00 15.37 424,192.00 
            ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
                 ค่ารับรองคณะบุคคล - - 6,376.00 - 10,000.00 -50.00 5,000.00 
                 ค่ารับรองการประชุม 6,300.00 11,450.00 18,635.00 21,600.00 10,000.00 100.00 20,000.00 
            ประเภท รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ  
                ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร 

133,240.00 218,588.00 208,322.00 240,738.00 50,000.00 
0.00 

50,000.00 

                ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเชา้ดอกไม้ และพวงมาลา 3,500.00 3,800.00 4,000.00 4,800.00 5,000.00 0.00 5,000.00 
                 โครงการเลือกตั้ง ส.อบต.หรือผู้บริหาร  4,339.69 - - - 100,000.00 60.00 160,000.00 
                 โครงการรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ - 10,390.00 40,390.00 13,120.00 30,000.00 -66.67 10,000.00 
                 โครงการบูรณการกบัอ าเภอ/จังหวัดเคลื่อนที ่ 17,185.00 - - - - - - 
                 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ - 4,000.00 9,995.00 2,850.00 5,000.00 -60.00 2,000.00 
                 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 500.00 9,970.00 6,540.00 - 5,000.00 0.00 - 
                 โครงการฝึกอบรมพฒันาความรู้ทักษะแกผู่้บริหาร 
สมาชิก พนักงาน ลูกจ้าง 

79,857.00 - - - - - - 
 



 
 

35 
 

 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง 
(%) ปี 2562 

                 โครงการ อบต. พบประชาชน - - - - 10,000.00 -100.00 - 
            ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 112,971.10 125,583.20 128,158.53 286,638.50 100,000.00 0.00 100,000.00 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 820,252.34 913,247.64 1,008,535.63 1,181,896.26 692,666.00 12.06 776,192.00 
      หมวด ค่าวัสดุ 
            ประเภท วัสดุส านักงาน 38,820.00 71,599.00 63,035.00 88,135.00 30,000.00 0.00 47,000.00 
            ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,788.00 - 3,800.00 21,450.00 10,000.00 0.00 10,000.00 
            ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว 94,136.20 41,010.00 95,001.00 98,549.00 30,000.00 -33.33 20,000.00 
            ประเภท วัสดุก่อสรา้ง 18,509.93 7,464.32 42,447.71 56,140.76 20,000.00 -50.00 10,000.00 
            ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 48,600.00 21,760.00 28,112.00 60,775.00 50,000.00 -40.00 30,000.00 
            ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 356,915.60 287,814.00 276,303.50 235,177.00 300,000.00 -33.33 200,000.00 
            ประเภท วัสดุการเกษตร 3,000.00 13,446.60 4,825.70 9,782.90 10,000.00 -50.00 5,000.00 
            ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 33,066.00 28,555.00 35,387.00 20,510.00 20,000.00 -50.00 10,000.00 
            ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,165.00 37,100.00 56,381.00 53,825.00 30,000.00 -33.33 20,000.00 
            ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง 34,137.00 - 31,000.00 - 30,000.00 -66.67 10,000.00 
            ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย - - - - - - - 
            ประเภท วัสดุอื่นๆ - - - - - - - 
            ประเภท วัสดุสนาม - - - - - 0.00 40,000.00 

รวมหมวด ค่าวัสดุ 672,137.73 508,748.92 636,292.91 644,344.66 530,000.00 -24.15 402,000.00 
      หมวด ค่าสาธารณูปโภค 
            ประเภท ค่าไฟฟ้า 883,926.74 1,029,066.64 1,148,204.38 1,130,744.84 800,000.00 -2.05 783,576.00 
            ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์ 8,811.45 10,140.40 8,384.52 40,165.91 42,000.00 -52.38 20,000.00 
            ประเภท ค่าบริการไปรษณีย ์ 24,273.00 35,640.00 31,283.00 26,189.00 20,000.00 50.00 30,000.00 
            ประเภท ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 28,176.83 47,566.18 44,317.29 38,391.60 40,000.00 25.00 50,000.00 

รวมหมวด ค่าสาธารณูปโภค 945,188.02 1,122,413.22 1,232,189.19 1,235,491.35 902,000.00 -2.04 883,576.00 
รวมงบ ด าเนินงาน 2,589,101.09 2,681,689.78 3,089,717.73 3,219,132.27 2,292,666.00 -2.22 2,241,768.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง 
(%) ปี 2562 

     งบลงทุน 
      หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
            ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
               เก้าอี้พลาสติก  - - 60,000.00 - - - - 
               เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก - - 15,000.00 - - - - 
               โต๊ะพับหน้าขาว - - 30,000.00 6,000.00 - - - 
               เครื่องท าน้ าเย็น  - - 4,600.00 - - - - 
               เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู - - 66,000.00 - - - - 
               เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู - 88,000.00 - - - - - 
               เครื่องปรับอากาศขนาด 56,000 บีทียู - - - - - - - 
               เครื่องปรับอากาศขนาด 40,000 บีทียู - - 102,000.00 - - - - 
               โต๊ะท างานขนาด 4.50 ฟุต - - - - - - - 
               โต๊ะท างาน กว้าง 2 ฟุต ยาว 4 ฟุต - 4,800.00 - - - - - 
               โต๊ะท างาน กว้าง 2 ฟุต ยาว 5 ฟุต - 6,500.00 - - - - - 
               เครื่องโทรสาร (FAX) - - - 15,900.00 - - - 
               โทรศัพท์ตู้สาขา - - - - - - - 
               ตู้กระจกบานเลื่อน 2 บาน  - 3,600.00 10,800.00 7,200.00 - - - 
               โต๊ะท างานขนาด 120*60*75 ซม.มีลิ้นชักจ านวน 1 ตัว - - - - - - - 
                  ผ้าม่านพรอ้มอุปกรณ์ ขนาด 1.10*2.30 ตร.ม.1 ชุดประกอบด้วย 3 ผืน - - - 5,850.00 - - - 
                  ผ้าม่านพรอ้มอุปกรณ์ ขนาด 1.10*2.30 ตร.ม.1 ชุดประกอบด้วย 3 ผืน - - - - - - - 
              พัดลมติดผนัง จ านวน 4 ตัวๆละ 1,750บาท - - - 7,000.00 - - - 
                พดัลมเพดานขนาด 56 นิ้ว มีใบพัดไม่น้อยกว่า 3 ใบพัด จ านวน 25 ตัว - - - 12,825.00 - - - 
                พดัลมเพดานขนาด 56 นิ้ว มีใบพัดไม่น้อยกว่า 3 ใบพัด จ านวน 25 ตัว - - - 2,565.00 - - - 
                โต๊ะหมู่บูชา(หมู่7)จ านวน 1 ชุดท าด้วยไม้สัก มีโต๊ะแท่นบูชา 7 ชิ้น    - - - 4,500.00 - - - 
              เครื่องเล่นวีดีดี จ านวน 2เครื่องมีช่องใส่แผ่นซีดีและดีวดีี - - - 1,480.00 - - - 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง 
(%) ปี 2562 

     งบลงทุน 
      หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
               ตู้เก็บเอกสารเหล็กชนิด 2 บาน  - 4,700.00 10,000.00 10,000.00 - - - 
               เก้าอี้ท างานเบาะนวม  - 6,000.00 2,400.00 2,400.00 - - - 
               เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตตอล - - - - - - - 
               พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 น้ิว จ านวน 5 ตัว - - 19,000.00 - - - - 
               ผ้าใบคลุมเต้นท์ ขนาด 4x8 เมตร จ านวน 4 ผืน - - 50,000.00 - - - - 
            ประเภท ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์
               เครื่องคอมพิวเตอร์  - 14,000.00 48,000.00 - - - - 
               เครื่องปริ้นเตอร์  - 4,200.00 8,000.00 - - - - 
            ประเภท ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว     - - - 
               เครื่องท าความสะอาดถังน้ าดื่ม - - - - - - - 
               เครื่องผลิตน้ าดืม่พร้อมอุปกรณ ์ - - - - - - - 
               แท้งค์สแตนเลส - - - - - - - 
               เครื่องตัดหญ้าแบบขอ้แข็ง 9,500.00 - - - - - - 
               ถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้า - - - - - - - 
               ถังแช่น้ าแข็ง ขนาด 200 ลิตร จ านวน 2 ถัง - - 8,400.00 - - - - 
            ประเภท ไฟฟ้าและวทิย ุ        
               เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 2800 วัตถ์ 220v - - 10,000.00 - - - - 
               ไฟไซเรนพร้อมชุดล าโพง - - 67,000.00 - - - - 
            ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่        
               กล้องถ่ายรูปดิจิตตอล - - - - - - - 
               เครื่องโปรเจคเตอร ์ - 64,900.00 - - - - - 
            ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร 
               เครื่องปั้มน้ า -  - - - - - 
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            ประเภท ครุภัณฑ์ดับเพลิง 
               สายส่งน้ าดับเพลิง  - 50,000.00 - - - - - 
               หัวฉีดน้ าดับเพลิง - 25,000.00 - - - - - 
            ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน 
               เลื่อยยนต ์ - - - - - - - 
               เลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 1 เครื่อง - - - 9,202.00 - - - 
            ประเภท ครุภัณฑ์อื่นๆ 
               เต้นท์ขนาดใหญ่ - 42,600.00 - - - - - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 9,500.00 314,300.00 511,200.00 84,922.00 - - - 
รวมงบลงทุน 9,500.00 314,300.00 511,200.00 84,922.00 - - - 
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     งบ เงินอุดหนุน        
      หมวด เงินอุดหนุน        
            ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
                โครงการจัดงานวันส าคัญของชาติ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 
                โครงการสนับสนุนศนูย์ปรองดองฯจังหวัดตาก - 50,000.00 - - - - - 
                โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ - 10,000.00 - - - - - 
            ประเภท เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                โครงการจัดตั้งศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00 0.00 - 
                อุดหนุน อปท. พะวอ ข้อมูลข่าวสารซื้อ/จ้าง - - - 20,000.00 - - - 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 50,000.00 100,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 -50.00 20,000.00 
รวมงบ เงินอุดหนุน 50,000.00 100,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 -50.00 20,000.00 

     งบ รายจ่ายอื่น 
      หมวด รายจ่ายอื่น 
            ประเภท รายจ่ายอื่น 
                 ค่าจ้างท่ีปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครภุัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง 

35,000.00 - - - - - - 

                 ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ - 1,332,255.00 - - - - - 
รวมหมวดรายจ่ายอื่น 35,000.00 1,322,255.00 - - - - - 
รวมหมวดรายจ่ายอื่น 35,000.00 1,322,255.00 - - - - - 

รวมงบ รายจ่ายอื่น 35,000.00 1,322,255.00 - - - - - 
รวมงาน บริหารงานทั่วไป 7,609,675.09 10,306,106.78 9,865,644.73 9,780,729.27 9,064,066.00 4.16 9,491,828.00 
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งาน วางแผนสถิติและวิชาการ 
     งบ ด าเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 
                 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 22,228.57 19,910.00 8,983.00 19,309.70 20,000.00 0.00 20,000.00 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 22,228.57 19,910.00 8,983.00 19,309.70 20,000.00 0.00 20,000.00 
รวมงบ ด าเนินงาน 22,228.57 19,910.00 8,923.00 19,309.70 20,000.00 0.00 20,000.00 

รวมงาน วางแผนสถิติ และวิชาการ 22,228.57 19,910.00 8,983.00 19,309.70 20,000.00 0.00 20,000.00 
งาน บริหารงานคลัง 
     งบ บุคลากร 
      หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
            ประเภท เงินเดือนพนักงาน 660,867.00 838,903.00 884,738.00 1,115,900.00 1,570,620.00 30.32 2,046,900.00 
            ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 11,250.00 - - - - - - 
                       เงินเพิ่มตามวฒุิของพนักงานส่วนต าบล 7,890.00 - - - - - - 
            ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 54,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 
            ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 122,100.00 158,310.00 170,190.00 176,520.00 185,280.00 3.82 192,360.00 
            ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจ า 18,000.00 8,700.00 - - - - - 
            ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 392,956.00 369,462.00 511,316.00 512,880.00 595,440.00 34.14 798,720.00 
            ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง - - 72,795.00 67,900.00 83,400.00 -13.09 72,480.00 

รวมหมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,255,063.00 1,417,375.00 1,681,039.00 1,927,200.00 2,494,740.00 27.09 3,170,460.00 
รวมงบ บุคลากร 1,255,063.00 1,417,375.00 1,681,039.00 1,927,200.00 2,494,740.00 27.09 3,170,460.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง 
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     งบ ด าเนินงาน 
      หมวด ค่าตอบแทน 
            ประเภท  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,000.00 - - - 5,000.00 0.00 - 

                       ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ - - - - - 0.00 50,000.00 
            ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - - 5,000.00 0.00 - 
            ประเภท ค่าเช่าบ้าน 27,850.00 43,400.00 35,800.00 63,000.00 78,000.00 0.00 78,000.00 
            ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 32,530.00 28,867.00 43,130.00 16,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 
            ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 1,615.00 - - - - - - 

รวมหมวด ค่าตอบแทน 91,995.00 72,267.00 78,930.00 79,000.00 128,000.00 31.25 168,000.00 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 220,233.00 258,874.33 311,888.16 248,379.86 320,000.00 -57.81 135,000.00 
            ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
                 ค่ารับรองคณะบุคคล - - - - 5,000.00 0.00 - 
          ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
     ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจักร 57,270.00 59,490.00 103,420.00 103,194.00 50,000.00 -60.00 20,000.00 
               โครงการจัดท าหรือปรับปรงุข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบียน
ทรัพย์สิน 83,000.00 76,130.00 74,600.00 4,955.00 10,000.00 -50.00 5,000.00 

                 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที ่ - - 17,655.00 9,200.00 10,000.00 -50.00 5,000.00 
          ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 9,380.00 13,061.00 8,745.00 4,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 369,883.00 407,555.33 516,308.16 369,728.86 405,000.00 -56.79 175,000.00 
     หมวด ค่าวัสดุ 
            ประเภท วัสดุส านักงาน 72,718.75 85,622.60 74,999.00 99,994.05 80,000.00 -37.50 50,000.00 
            ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,442.66 3,862.80 1,992.42 730.05 2,000.00 0.00 2,000.00 
            ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,506.00 48,157.50 31,486.00 40,210.00 30,000.00 -33.33 20,000.00 
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รวมหมวด ค่าวัสดุ 104,667.41 137,642.90 108,477.42 140,934.10 112,000.00 -35.71 72,000.00 
รวมงบ ด าเนินงาน 566,545.41 617,465.23 703,715.58 589,662.96 645,000.00 -35.66 415,000.00 

     งบลงทุน 
      หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
            ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
               ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน  - 27,000.00 15,000.00 - - - - 
               ตู้กระจกบานเลื่อน - - 3,600.00 - - - - 
                เก้าอี้เบาะนวม - 2,400.00 - - - - - 
               ตูเ้หลก็เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 4 ตู้ๆละ6,000 บาท - - - 22,000.00 - - - 
               โต๊ะท างาน  - - - 5,500.00 6,000.00 0.00 - 
               เก้าอี้ท างาน - - - - 3,500.00 0.00 - 
               โต๊ะคอมพิวเตอร ์ - - - - 2,900.00 0.00 - 
              ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.10*2.20 ตร.ม.1 ชุดประกอบด้วย 3 ผืน - - - 4,500.00 - - - 
               เก้าอี้ท างานเบาะนวม 1 ตัวๆละ 3,500 บาท - - - 3,400.00 - - - 
               ตู้กระจกบานเลื่อน 1 ตู้ ขนาด 121.8 ซม. - - - 3,600.00 - - - 
               ตู้กระจกบานเลื่อน 1 ตู้ ขนาด 91.4 ซม. - - - 3,000.00 - - - 
            ประเภท ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์
               เครื่องคอมพิวเตอร์  - - 48,000.00 - 60,000.00 0.00 - 
               เครื่องปริ้นเตอร์  - - 12,900.00 - 7,900.00 0.00 - 
               เครื่องพิมพ์ชนิด Dot matrix printer - - - - 23,000.00 0.00 - 

รวมหมวด ค่าครุภัณฑ์ - 29,400.00 79,500.00 42,000.00 103,300.00 0.00 - 
รวมงบ ลงทุน - 29,400.00 79,500.00 42,000.00 103,300.00 0.00 - 

รวมงานบริหารงานคลัง 1,821,608.41 2,064,240.23 2,464,254.58 2,558,862.96 3,243,040.00 10.56 3,585,460.00 
รวมแผนงาน บริหารทั่วไป 1,821,608.41 12,390,257.01 12,338,882.31 12,358,901.93 12,327,106.00 6.25 13,097,288.00 
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แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
   งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
     งบ ด าเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ  
                 โครงการบูรณาการรณรงค์ลดอุบัติเหตบุนท้องถนน 19,350.00 218,430.22 32,950.80 19,992.00 20,000.00 -75.00 5,000.00 
                 โครงการส่งเสรมิ/สนับสนุนกู้ชีพกู้ภัยต าบลพระธาตุผาแดง 9,750.00 - - - - - - 
                 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7,934.00 23,252.00 20,000.00 19,960.00 20,000.00 -50.00 10,000.00 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 29,100.00 241,682.22 52,950.80 39,952.00 40,000.00 -62.50 15,000.00 
รวมงบ ด าเนินงาน 29,100.00 241,682.22 52,950.80 39,952.00 40,000.00 -62.50 15,000.00 

      รวมงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 29,100.00 241,682.22 52,950.80 39,952.00 40,000.00 -62.50 15,000.00 
งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย 
     งบ ด าเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ  
                 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยัหนาว 141,115.00 163,060.00 - - 100,000.00 0.00 - 
                 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยัแล้ง - 138,150.00 242,590.50 263,663.00 100,000.00 -70.00 30,000.00 
                 โครงการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค 54,920.00 49,900.00 36,010.72 43,720.00 50,000.00 -40.00 30,000.00 
      โครงการป้องกันและบรรเทาผู้ประสบภยัจากภยัธรรมชาติทุกรปูแบบ 422,630.50 228,078.15 292,953.29 275,000.00 140,000.00 -42.86 80,000.00 
                 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันพ้ืนท่ีเสี่ยงภยั 4,000.00 - - 8,125.00 - - - 
                 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมฝายชะลอน้ า - - - 22,000.00 70,000.00 -50.00 35,000.00 
                 โครงการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน - - - - 10,000.00 -20.00 8,000.00 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 630,599.50 579,188.15 571,554.51 612,508.00 470,000.00 -61.06 183,000.00 
รวมงบ ด าเนินงาน 630,599.50 579,188.15 571,554.51 612,508.00 470,000.00 -61.06 183,000.00 

 
 



 
 

44 
 

 

 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 
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(%) ปี 2562 

     งบลงทุน 
      หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
            ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
               รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค ์ - - - - 2,500,000.00 0.00 - 
            ประเภท ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
              ชุดดับเพลงินอกอาคาร จ านวน 3 ชุดๆละ 10,000 บาท      
ประกอบด้วย ชุดดับเพลิงนอกอาคาร เสื้อ กางเกง ถุงมือดับเพลงิ 
หมวกดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง และฮูดกันไฟ 

- - - 29,853.00 - - - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ - - - 29,853.00 2,500,000.00 0.00 - 
รวมงบลงทุน - - - 29,853.00 2,500,000.00 0.00 - 

       รวมงาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 630,599.50 579,188.15 571,554.51 642,361.00 2,970,000.00 -93.84 183,000.00 
รวมแผนงาน การรักษาความสงบภายใน 630,599.50 820,870.37 624,505.31 682,313.00 3,010,000.00 -93.42 198,000.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง 
(%) ปี 2562 

แผนงาน การศึกษา 
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
     งบ บุคลากร 
      หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
            ประเภท เงินเดือนพนักงาน 1,291,990.00 1,413,470.00 1,788,834.00 2,737,192.00 4,176,410.00 16.40 4,861,260.00 
            ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 26,420.00 - - - - - - 
                       เงินเพิ่มตามวฒุิของพนักงาน 3,780.00 - - - - - - 
                       เงินค่าพ้ืนท่ีพิเศษของ ครูโรงเรียน 48,000.00 12,000.00 12,000.00 13,000.00 12,000.00 100.00 24,000.00 
            ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00 42,000.00 
            ประเภท เงินวิทยฐานะ 94,500.00 126,000.00 126,000.00 189,834.00 218,400.00 0.00 218,400.00 
            ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,067,990.00 1,118,710.00 883,348.00 1,648,077.00 1,734,060.00 -5.99 1,630,200.00 
            ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง - - 102,479.00 165,937.00 204,720.00 -23.80 156,000.00 

รวมหมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,574,680.00 2,712,180.00 2,954,661.00 4,796,040.00 6,387,590.00 8.52 6,931,860.00 
รวมงบ บุคลากร 2,574,680.00 2,712,180.00 2,954,661.00 4,796,040.00 6,387,590.00 8.52 6,931,860.00 

     งบ ด าเนินงาน 
      หมวด ค่าตอบแทน 
            ประเภท  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

66,344.00 16,700.00 16,115.50 - - - - 

            ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - - 3,000.00 0.00 - 
            ประเภท ค่าเช่าบ้าน 18,450.00 23,400.00 25,200.00 28,800.00 28,800.00 25.00 36,000.00 
            ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - - - 3,570.00 - 0.00 8,100.00 
            ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล - - - - - 0.00 - 
   ประเภท ค่าสวสัดิการส าหรับขา้ราชการครผูู้ดูแลเด็ก,ครู คศ. 1 - - - - 3,300.00 0.00 - 

รวมหมวด ค่าตอบแทน 84,794.00 40,100.00 41,315.50 32,370.00 35,100.00 25.64 44,100.00 
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      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 798,534.56 836,884.02 855,203.00 720,490.30 566,820.00 -18.09 464,262.00 
            ประเภท รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพิธีการ 
                 ค่ารับรองคณะบุคคล - - - - 2,000.00 0.00 - 
            ประเภท รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ  
                 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร 

52,800.00 23,838.00 30,638.00 12,152.00 20,000.00 
-25.00 

15,000.00 

                 โครงการเตรียมต้อนรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ ์ 1,000.00 4,400.00 32,973.16 319,096.19 100,000.00 0.00 100,000.00 
                 โครงการส่งเสรมิโครงการพระราชด าร ิ 10,000.00 - -  - - - 
                 โครงการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - - - - - - 

                 โครงการอบรมศึกษาดูงานการจัดท าแผนพัฒนาและ
พัฒนาหลักสตูรของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

- - 10,000.00 - 20,000.00 
-50.00 

 
10,000.00 

                โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
                เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
                 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวันโรงเรยีน ตชด.บ้านถ้ าเสือ) 

492,000.00 520,000.00 536,000.00 520,000.00 496,000.00 
-6.45 

464,000.00 

                 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

694,400.00 833,280.00 702,000.00 568,700.00 592,900.00 
12.40 

666,400.00 

                 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจดัการศึกษาของท้องถิ่น 
                 ค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงหลักสตูรโรงเรียนตชด.บา้นถ้ า
เสือ 

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

20,000.00 

                 ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนตชด.บา้นถ้ าเสือ - 7,200.00 - 85,200.00 84,744.00 -69.70 25,680.00 
                 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ของโรงเรียน 50,000.00 50,000.00 - 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 
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                ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครโูรงเรียน ตชด.บ้าน
ถ้ าเสือ 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 70,000.00 30,000.00 
60.00 

48,000.00 

                ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรยีน 100,000.00 100,000.00 - 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 
                ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00 21,000.00 
                ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผูดู้แลเด็ก 48,000.00 48,000.00 48,000.00 - 20,000.00 0.00 20,000.00 
                ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกจิกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท.รร.ตชด.บ้านถ้ าเสือ 

- - - - - - - 

                 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรูส้ าหรับเด็ก
ปฐมวัยในสถานศึกษา 

- - - - - - - 

                 ค่าใช้จ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่อาเซียน - 80,000.00 - - - - - 
                 ค่าใช้จ่ายพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียน - 50,000.00 - - - - - 
                 ค่าใช้จ่ายพัฒนาสื่อการเรยีนการสอน - - - - - - - 
 
                ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน - - 36,500.00 36,500.00 36,000.00 0.00 36,000.00 
             เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - - 294,300.00 285,450.00 275,200.00 -5.70 259,500.00 
                ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - - 205,700.00 205,700.00 12.40 231,200.00 
                ค่าหนังสือเรียน - - 71,516.00 69,765.00 71,026.00 32.38 94,024.00 
                ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน - - 44,850.00 43,490.00 42,280.00 59.20 67,310.00 
                ค่าเครื่องแบบนักเรียน - - 45,900.00 45,120.00 42,720.00 89.47 80,940.00 
                ค่ากิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน - - 62,370.00 60,880.00 57,920.00 94.77 112,810.00 
               ช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้แก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย - - - 7,500.00 - - - 
            ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,150.00 3,050.00       14,552.00 13,810.00 30,000.00 -33.33 20,000.00 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 2,350,884.56 2,637,652.02 2,885,802.16 3,254,853.49 2,874,310.00 1.11 2,906,126.00 
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      หมวด ค่าวัสดุ 
            ประเภท วัสดุส านักงาน 24,500.00 100,712.00 38,108.00 41,140.00 30,000.00 -33.33 20,000.00 
            ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,302.75 4,990.48 7,173.28 - 10,000.00 495.00 59,500.00 
            ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว - - 45,284.00 49,505.00 50,000.00 -60.00 20,000.00 
            ประเภท อาหารเสริม(นม) 1,807,161.92 2,182,925.94 2,398,902.30 2,179,418.36 2,186,384.00 -1.14 2,161,474.00 
            ประเภท วัสดุก่อสรา้ง 25,292.66 15,381.25 14,449.00 - 30,000.00 -66.67 10,000.00 
            ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,590.00 3,470.00 2,769.00 - 5,000.00 -40.00 3,000.00 
            ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ - - - - - - - 
            ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ - - 2,000.00 - 2,000.00 0.00 2,000.00 
            ประเภท วัสดุกีฬา - - 99,537.00 99,537.00 100,000.00 -65.00 - 
            ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,153.00 12,820.00 10,500.00 9,450.00 20,000.00 -50.00 10,000.00 
            ประเภท วัสดุเกษตร - - - - 5,000.00 -40.00 3,000.00 
            ประเภท วัสดุอื่นๆ - 80,000.00 - - - - - 

รวมหมวด ค่าวัสดุ 1,888,000.33 2,400,299.67 2,618,722.58 2,379,050.36 2,438,384.00 -6.13 2,288,974.00 
      หมวด ค่าสาธารณูปโภค 
            ประเภท ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - 593,850.00 321,000.00 - - - - 

รวมหมวด ค่าสาธารณูปโภค - 593,850.00 321,000.00 - - - - 
รวมงบ ด าเนินงาน 4,323,678.89 5,671,901.69 5,866,840.24 5,658,773.85 5,347,794.00 -2.03 5,239,200.00 

     งบ ลงทุน 
      หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
            ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
              โต๊ะท างานขนาด 4.50 ฟุต  - - - - - - - 
              เก้าอี้ท างานเบาะนวม - - - - - - - 
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              ตู้เก็บเอกสารเหล็กชนดิ 2 บาน - 9,000.00 - - - - - 
              เครื่องท าน้ าร้อนน้ าเยน็ - 4,290.00 - - - - - 
            ประเภท ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์
              เครื่องคอมพิวเตอร์  - - - - - - - 
            ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
              กล้องถ่ายรูปนิ่งระบบดิจิตตอลคอมแพค  - - - - - - - 
            ประเภท ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว 
              ผ้าม่านบังแดดพร้อมตดิตั้ง  - - - - - - - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ - 13,290.00 - - - - - 
 

      หมวด ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
            ประเภท ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 
                 โครงการก่อสรา้งอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นหัวฝาย - - - - - - - 
               โครงการก่อสร้างอ่างแปรงฟันนักเรียน ร.ร.บ้านถ้ าเสือ - 30,000.00 - - - - - 
                 โครงการต่อเติมเมรสุุสาน บ้านแม่ตาวใหม ่ - - - - - - - 
                 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน 199,000.00 200,000.00 - - 200,000.00 -25.00 150,000.00 
                 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - 48,000.00 - - 40,000.00 0.00 40,000.00 
                 โครงการปรับปรุงอาคารวัดเกา่เป็นห้องเรยีน ศพด. 99,900.00 - - - - - - 
                 โครงการปรับปรุงหอ้งน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 6  - 79,500.00 - - - - - 
                 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ศพด. หมู่ 6 - 40,000.00 - - - - - 
                 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน รร. บ้านถ้ าเสือ - - - 200,000.00 - - - 
                 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมอาคาร ศพด. - - - 47,600.00 - - - 
      -  

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 298,900.00 397,500.00 - 247,600.00 240,000.00 -20.83 190,000.00 
รวมงบลงทุน 298,900.00 410,790.00 - 247,600.00 240,000.00 -20.83 190,000.00 
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     งบ เงินอุดหนุน 
      หมวด เงินอุดหนุน 
            ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
               โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้กับ สพป. 3,384,000.00 3,468,000.00 3,652,000.00 - 3,584,000.00 -2.23 3,504,000.00 
        โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้กับ สพฐ. 4 โรง - - - 3,680,000.00 3,584,000.00 0.00 - 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 3,384,000.00 3,468,000.00 3,652,000.00 3,680,000.00 3,584,000.00 -2.23 3,504,000.00 
รวมงบ เงินอุดหนุน 3,384,000.00 3,468,000.00 3,652,000.00 3,680,000.00 3,584,000.00 -2.23 3,504,000.00 

          รวมงาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 10,581,258.89 12,262,871.69 12,473,501.24 14,389,913.85 15,559,384.00 1.96 15,865,060.00 
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     งบ ด าเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ  
                 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 47,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 
                 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 35,000.00 28,650.00 - - 10,000.00 0.00 - 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 85,000.00 78,650.00 50,000.00 47,000.00 40,000.00 -25.00 30,000.00 
รวมงบ ด าเนินงาน 85,000.00 78,650.00 50,000.00 47,000.00 40,000.00 -25.00 30,000.00 

       รวมงาน ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 85,000.00 78,650.00 50,000.00 47,000.00 40,000.00 -25.00 30,000.00 
งาน ศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
     งบ ด าเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ  
          โครงการส่งเสริม/สนับสนุนระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา 107,000.00 - - - - - - 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 107,000.00 - - - - - - 
รวมงบ ด าเนินงาน 107,000.00 - - - - - - 

                         รวมงาน ศึกษาไม่ก าหนดระดับ 107,000.00 - - - - - - 
รวมแผนงาน การศึกษา 10,773,258.89 12,341,521.69 12,523,501.24 14,436,913.85 15,599,384.00 1.90 15,895,060.00 
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(%) ปี 2562 

แผนงาน สาธารณสุข 
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
     งบ บุคลากร 
      หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
            ประเภท เงินเดือนพนักงาน - - - - 393,600.00 110.91 830,160.00 
            ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง - - - - 42,000.00 0.00 42,000.00 
            ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,113,540.00 1,199,130.00 986,687.00 1,131,003.00 1,175,520.00 10.25 1,296,000.00 
            ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง - - 109,012.00 111,706.00 106,140.00 -16.96 112,140.00 

รวมหมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,113,540.00 1,199,130.00 1,095,699.00 1,242,709.00 1,717,260.00 32.79 2,280,300.00 
รวมงบ บุคลากร 1,113,540.00 1,199,130.00 1,095,699.00 1,242,709.00 1,717,260.00 32.79 2,280,300.00 

     งบ ด าเนินงาน 
      หมวด ค่าตอบแทน 
            ประเภท  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

19,240.00 - - - - 
- 

- 

            ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 19,510.00 19,320.00 100,200.00 117,660.00 100,000.00 -70.00 30,000.00 
รวมหมวด ค่าตอบแทน 38,750 19,320.00 100,200.00 117,660.00 100,000.00 -70.00 30,000.00 

      หมวด ค่าใช้สอย 
             ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 833,553.07 1,168,617.50 940,624.00 948,640.00 800,000.00 -6.25 750,000.00 
            ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
                 ค่ารับรองคณะบุคคล - - - - 5,000.00 0.00 - 
                 รับรองการประชมุ - - - 1,075.00 5,000.00 0.00 - 
             ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ  
                 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร 
 

- - 26,772.00 18,027.00 10,000.00 0.00 10,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง 
(%) ปี 2562 

                 โครงการส่งเสรมิสนบัสนุนการคดัแยกขยะ - - - - 80,000.00 -62.50 30,000.00 
            ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 40,120.00 105,789.00 114,388.88 48,320.00 80,000.00 0.00 80,000.00 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 873,673.07 1,274,406.50 1,081,784.88 1,016,062.00 980,000.00 -11.22 870,000.00 
      หมวด ค่าวัสดุ        
            ประเภท วัสดุส านักงาน 20,000.00 20,000.00 9,820.00 8,625.00 20,000.00 -26.70 14,660.00 
            ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000.00 187,400.00 94,000.00 - - - - 
            ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 35,840.00 22,410.00 29,020.00 7,300.00 50,000.00 -40.00 30,000.00 
            ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 232,251.20 191,992.40 221,990.60 239,367.45 250,000.00 -20.00 200,000.00 
            ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 255,537.00 165,000.00 98,900.00 45,000.00 50,000.00 -80.00 10,000.00 
            ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 3,300.00 1,440.00 1,680.00 7,980.00 20,000.00 -50.00 10,000.00 
            ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ - 14,780.00 4,200.00 5,306.00 20,000.00 -50.00 10,000.00 
            ประเภท วัสดุก่อสรา้ง - - - 19,364.86 10,000.00 -50.00 5,000.00 

รวมหมวด ค่าวัสดุ 646,928.20 603,022.40 459,610.60 332,943.31 420,000.00 -33.41 279,660.00 
รวมงบ ด าเนินงาน 1,559,351.27 1,896,748.90 1,641,595,48 1,466,665.31 1,500,000.00 -21.36 1,179,660.00 

     งบ ลงทุน 
      หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
            ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย ์
              เครื่องพ่นหมอกควัน  - 118,000.00 - 59,000.00 - - - 
              ตู้เหล็กเก็บเอกสาร - 6,600.00 - 10,000.00 - - - 
            ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
              รถขยะ  - 2,300,000.00 - - - - - 
            ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ ์
               ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (รถเก่าสีขาว) - - 56,210.00 - - - - 

รวมหมวด ค่าครุภัณฑ์ - 2,424,600.00 56,210.00 69,000.00 - - - 
รวมงบ ลงทุน - 2,424,600.00 56,210.00 69,000.00 - - - 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง 
(%) ปี 2562 

     งบ เงินอุดหนุน 
      หมวด เงินอุดหนุน 
            ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน 
                 โครงการอุดหนุน อสม.ประจ าหมู่บ้าน 105,000.00 105,000.00 105,000.00 - - - - 
                 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ
20,000 บาท 

- - - - - 
0.00 

140,000.00 

รวมหมวดอุดหนุน 105,000.00 105,000.00 105,000.00 - - 0.00 140,000.00 
รวมงบ เงินอุดหนุน 105,000.00 105,000.00 105,000.00 - - 0.00 140,000.00 

รวมงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,777,891.27 5,625,478.90 2,898,504.48 2,778,374.31 3,217,260.00 11.90 3,599,960.00 
งาน โรงพยาบาล 
     งบ ด าเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ  
                 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 245,351.00 173,224.90 276,516.55 404,841.18 252,500.00 -20.79 200,000.00 
                 โครงการป้องกันโรคไข้มาลาเรยี 22,380.00 - - - 10,000.00 0.00 - 
                 โครงการป้องกันโรคหนอนพยาธิ 29,930.00 29,993.50 29,993.50 - - - - 
                 โครงการแพทย์ฉุกเฉิน - 10,000.00 2,500.00 2,100.00 10,000.00 0.00 - 
                 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - 79,992.00 79,960.00 77,848.00 80,000.00 0.00 - 
                 โครงการยาสามญัประจ าบ้าน - 80,000.00 80,000.00 - - - - 
                 โครงการป้องกันโรคเอดส ์ - - - - 10,000.00 0.00 - 
                 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ  สุนขับ้า - - - - - 0.00 75,000.00 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 297,661.00 373,210.40 468,970.05 484,789.18 362,500.00 -24.14 275,000.00 
รวมงบ ด าเนินงาน 297,661.00 373,210.40 468,970.05 484,789.18 362,500.00 -24.14 275,000.00 

รวมงาน โรงพยาบาล 297,661.00 373,210.40 468,970.05 484,789.18 362,500.00 -24.14 275,000.00 
รวมแผนงาน สาธารณสุข 3,075,552.27 5,998,689.30 3,367,474.53 3,263,163.49 3,579,760.00 8.25 3,874,960.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง 
(%) ปี 2562 

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 
  งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
     งบ บุคลากร 
      หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
            ประเภท เงินเดือนพนักงาน 491,178.00 503,623.00 498,188.00 525,354.00 977,460.00 9.23 1,067,640.00 
            ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 32,950.00 - - - - - - 
                       เงินเพิ่มตามวฒุิของพนักงาน 5,250.00 - - - - - - 
            ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 49,451.00 60,000.00 0.00 60,000.00 
            ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 322,020.00 361,200.00 402,940.00 406,680.00 423,000.00 4.11 440,400.00 

รวมหมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 893,398.00 906,823.00 943,128.00 981,485.00 1,460,640.00 7.35 1,568,040.00 
รวมงบ บุคลากร 893,398.00 906,823.00 943,128.00 981,485.00 1,460,640.00 7.35 1,568,040.00 

     งบ ด าเนินงาน 
      หมวด ค่าตอบแทน 
            ประเภท  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,087.00 5,950.00 - - - - - 

            ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - - 5,000.00 0.00 - 
            ประเภท ค่าเช่าบ้าน 34,200.00 36,000.00 21,871.00 14,806.00 42,000.00 0.00 42,000.00 
            ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,404.00 3,740.00 5,610.00 - - - - 
            ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล - - - - - - - 

รวมหมวด ค่าตอบแทน 52,691.00 45,690.00 27,481.00 14,806.00 47,000.00 -10.64 42,000.00 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,000.00 - - - - - - 
            ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
                 ค่ารับรองคณะบุคคล - - - - 5,000.00 0.00 - 
                 รับรองรายงานการประชุม - 750.00 - - 5,000.00 0.00 - 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง 
(%) ปี 2562 

            ประเภท รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ  
                ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ฯ 49,336.00 44,600.00 29,620.00 72,248.00 100,000.00 -70.00 30,000.00 
            ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 390.00 4,410.00 8,950.00 1,850.00 20,000.00 0.00 20,000.00 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 51,726.00 49,760.00 38,570.00 74,098.00 130,000.00 -61.54 50,000.00 
      หมวด ค่าวัสดุ 
            ประเภท วัสดุส านักงาน 30,000.00 54,000.00 30,000.00 29,995.00 30,000.00 0.00 30,000.00 
            ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - - - 1,890.00 2,000.00 0.00 - 
            ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว - - - 9,000.00 3,000.00 0.00 - 
            ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,559.60 1,228.00 1,512.20 - 3,600.00 0.00 3,600.00 
            ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 1,900.00 1,728.00 4,276.00 - 10,000.00 -50.00 5,000.00 
            ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,618.40 10,000.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 
            ประเภท วัสดุก่อสรา้ง 38,117.68 - - 8,008.95 - - - 

รวมหมวด ค่าวัสดุ 79,195.68 66,956.00 45,788.20 63,893.95 63,600.00 -15.72 53,600.00 
รวมงบ ด าเนินงาน 183,612.68 162,406.00 111,839.20 152,797.95 240,600.00 -39.48 145,600.00 

     งบ ลงทุน 
      หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
            ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
              เครื่องปรับอากาศ  - - - - - - - 
              เก้าอี้ท างานเบาะนวม - 2,400.00 1,300.00 7,000.00 3,000.00 0.00 - 
              โต๊ะท างาน ขนาด 120x60x75 ซม. ตัวละ 6,000 บาท - - - 12,000.00 - - - 
              โต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์ ขนาด 80x60x75 ซม. - - - 2,900.00 - - - 
              ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน  - - 14,500.00 - - - - 
              โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 2x2 ฟุต - - 3,500.00 - - - - 
              ตู้กระจกบานเลื่อน - - 3,600.00 - - - - 
              โต๊ะพับหน้าขาว - - 1,700.00 48,750.00 - - - 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง 
(%) ปี 2562 

            ประเภท ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์
              เครื่องปริ้นเตอร์  4,200.00 - - - 17,000.00 0.00 - 
              คอมพิวเตอร์ ส านักงาน (หน้าจอ 18.5 นิ้ว) - - - 16,000.00 21,000.00 0.00 - 
              เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLEDขาวด า จ านวน1 ตัว - - - 7,900.00 - - - 

รวมหมวด ค่าครุภัณฑ์ 4,200.00 2,400.00 24,600.00 94,550.00 41,000.00 0.00 - 
รวมงบ ลงทุน 4,200.00 2,400.00 24,600.00 94,550.00 41,000.00 0.00 - 

     งบ เงินอุดหนุน 
      หมวด เงินอุดหนุน 
            ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ 
 โครงการจดักิจกรรมตามแผนงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก 2561 - - - 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 

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

รวมงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,081,210.68 1,071,629.00 1,079,567.20 1,238,832.95 1,752,240.00 -1.63 1,723,640.00 
งาน สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ 
     งบ ด าเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ  
                 โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร ้ 50,000.00 - - - - - - 
                 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยัทางสังคม - - 5,000.00 - - - - 
                 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส - - - - - - - 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 50,000.00 - 5,000.00 - - - - 
รวมงบ ด าเนินงาน 50,000.00 - 5,000.00 - - - - 

รวมงาน สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ 50,000.00 - 5,000.00 - - - - 
รวมแผนงาน สังคมสงเคราะห์ 1,131,210.68 1,071,629.00 1,084,567.20 1,238,832.95 1,752,240.00 -1.63 1,723,640.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง 
(%) ปี 2562 

แผนงาน เคหะและชุมชน 
  งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
     งบ บุคลากร 
      หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
            ประเภท เงินเดือนพนักงาน 322,987.00 211,582.00 244,800.00 251,820.00 658,080.00 52.22 1,021,500.00 
            ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 8,465.00 - - - - - - 
                       เงินเพิ่มตามวฒุิของพนักงาน 480.00 - - - - - - 
            ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง - - - - 18,000.00 0.00 18,000.00 
            ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 617,590.00 1,229,271.00 1,329,839.00 1,223,671.00 1,543,800.00 0.07 1,544,880.00 
            ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง - - 120,387.00 93,996.00 127,560.00 11.48 142,200.00 

รวมหมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 949,522.00 1,440,853.00 1,695,026.00 1,569,487.00 2,347,440.00 16.15 2,726,580.00 
รวมงบ บุคลากร 949,522.00 1,440,853.00 1,695,026.00 1,569,487.00 2,347,440.00 16.15 2,726,580.00 

     งบ ด าเนินงาน 
      หมวด ค่าตอบแทน 
            ประเภท  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

26,998.00 6,200.00 -  - - - 

            ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ - - - - 10,000.00 0.00 - 
            ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,471.00 7,630.00 7,130.00 7,500.00 10,000.00 0.00 10,000.00 
            ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล - - - - - - - 
            ประเภท ค่าเช่าบ้าน - - - - - 0.00 36,000.00 

รวมหมวด ค่าตอบแทน 34,469.00 13,830.00 7,130.00 7,500.00 20,000.00 130.00 46,000.00 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 295,100.00 410,280.00 439,600.00 528,520.00 308,500.00 -90.28 30,000.00 
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            ประเภท รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ  
       ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจกัร  30,630.00 45,296.00 4,664.00 3,368.00 31,000.00 -3.23 30,000.00 
        โครงการส่งเสริมความรว่มมอืกับชมุชนในการวางแผนและจดัท าผังเมอืง - - - - 5,000.00 0.00 - 
            ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 143,870.00 154,080.00 103,670.00 117,370.00 80,000.00 0.00 80,000.00 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 469,600.00 609,656 547,934.00 649,258.00 424,500.00 -67.02 140,000.00 
      หมวด ค่าวัสดุ 
            ประเภท วัสดุส านักงาน 19,917.00 19,973.00 15,430.00 17,032.00 20,000.00 0.00 20,000.00 
            ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 74,515.87 113,275.55 93,012.91 146,956.76 50,000.00 70.80 85,400.00 
            ประเภท วัสดุก่อสรา้ง 537,331.09 670,265.01 267,833.72 105,887.20 50,000.00 146.00 123,000.00 
            ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 25,172.00 20,310.51 34,462.48 74,823.22 80,000.00 -37.50 50,000.00 
            ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,104.40 13,090.00 9,600.00 11,850.00 20,000.00 0.00 20,000.00 
            ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - - 15,000.00 - - - - 

รวมหมวด ค่าวัสดุ 672,040.36 836,914.07 435,339.11 356,549.18 220,000.00 35.64 298,400.00 
รวมงบ ด าเนินงาน 1,176,109.36 1,460,400.07 990,403.11 1,013,307.18 664,500.00 -27.10 484,400.00 

     งบ ลงทุน 
      หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
            ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
              ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน - 18,000.00 - - - - - 
              ตู้กระจกบานเลื่อน 2 ช้ัน - 3,800.00 - - - - - 
              เก้าอีท้ างานเบาะนวม - 3,600.00 - 4,000.00 4,000.00 0.00 - 
              โต๊ะท างาน - - - - 7,500.00 0.00 - 
              ตู้กระจกบานเลื่อน 2 ตู้ๆ ละ 3,600 บาท - - - 7,200.00 - - - 
              เก้าอี้ท างานเบาะนวม 2 ตัวๆละ 1,200 บาท - - - 2,900.00 - - - 
            ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร 
              เครื่องสูบน้ าหอยโข่งไฟฟ้า 41,000.00 4,734.75 51,800.00 - - - - 
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            ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
              ชุดแม่ข่ายเสียงตามสายอัตโนมตั ิ - - - - - - - 
              ชุดเครื่องขยายเสียงส าหรับหอกระจายข่าว - - - - - - - 
            ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
              เครื่องปริ้นเตอร ์ 3,990.00 - - - - - - 
              เครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค  - - - 35,980.00 - - - 
            ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
              รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ - - - 54,000.00 55,000.00 0.00 - 
            ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ ์
              โครงการปรับปรุงดัดแปลงรถบรรทุกขยะเป็นรถกระเช้า - - 430,000.00 - - - - 

รวมหมวด ค่าครุภัณฑ์ 44,990.00 30,134.75 481,800.00 104,080.00 66,500.00 0.00 - 
       หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
             ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 
              โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์สวนสมเด็จพระเจ้า
ตากสิมหาราช (เทลานคอนกรีต) - - - 98,700.00 - - - 

รวมหมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 98,700.00 - - - 
รวมงบ ลงทุน 44,990.00 30,134.75 481,800.00 202,780.00 66,500.00 0.00 - 

     งบ เงินอุดหนุน 
      หมวด เงินอุดหนุน 
            ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
                 อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าให้กับการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค อ าเภอแม่สอด 

181,095.04 570,115.70 - - - 0.00 145,900.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 181,095.04 570,115.70 - - - 0.00 145,900.00 
รวมงบ เงินอุดหนุน 181,095.04 570,115.70 - - - 0.00 145,900.00 

รวมงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,351,716.40 3,501,503.52 3,167,229.11 2,785,574.18 3,078,440.00 9.04 3,356,880.00 
 



 
 

60 
 

 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง 
(%) ปี 2562 

  งาน ไฟฟ้า ถนน 
     งบ ลงทุน 
      หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ประเภท อาคารต่างๆ 
            โครงการรื้อถอนประปา หมู่ 3 - - 50,000.00 - - - - 
        ประเภท ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปการ 
            โครงการก่อสร้างศาลาพักร้อน หมู่ 1  95,000.00 98,700.00 - - - - - 
            โครงการก่อสร้างศาลากลางน้ า (ข้างศูนย์ Internet) - - - - - - - 
             โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ 6 - - - - - - - 
             โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะประจ าต าบล (สนามเพาะ) - 98,000.00 - - - - - 
             โครงการเทพ้ืนคอนกรตี (บริเวณลานสุสาน หมู่ 1 - - - - - - - 
             โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ าประปา หมู่ 3,4 - 83,000.00 - - - - - 
         ประเภท ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ทางเข้าโรงผลิตน้ าดื่ม) - - - - - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (ซอยบ้านอิงดอย) - - - - - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (ซอยบ้านนางบัวลอย) - 100,900.00 - - - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (ซอยบ้านนายบุญหนัก) - - - - - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3(ซอยบ้านนางสุแก้ว) - 99,000.00 - - - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (ซอยเอื้องดอย – พะเด๊ะ) 99,500.00 - - - - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 (ซอยบ้านผู้ใหญ่) - - - - - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (เส้นทางเดิมต่อจากปีท่ี
ผ่านมา) 

- - - - - - - 

             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 (ซอยบ้านนายเสนห่์) - - - - - - - 
             โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 1 (สนามเพาะ) - - - - - - - 
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             โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 2 (สันหมดู้อง) - - - - - - - 
             โครงการก่อสร้างตลิ่งกนัน้ าเซาะ หมู่ 2 (บ้านโฮ่ง) - - - - - - - 
             โครงการก่อสร้างตลิ่งกนัน้ าเซาะ หมู่ 5 - - - - - - - 
             โครงการก่อสร้างฝาย หมู่ 4 (พะละที-หม่อทูส่วย) - - - - - - - 
             โครงการก่อสร้างก าแพงหินก่อ หมู่ 7 (บ้านเอื้องดอย) - - - - - - - 
             โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ 4 (คมสัน-พะละที) - - - - - - - 
             โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ 1 (สนามเพาะ) - - - - - - - 
             โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ 1 (แยกบ้านใต้) - - - - - - - 
             โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ 1 (หน้าโรงเรยีน) - - - - - - - 
             โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ 1 (อบต.นิคม) - - - - - - - 
             โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ 2 (หน้าโรงเรยีนหัวฝาย) - - - - - - - 
             โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ 2 (นายค า) - - - - - - - 
             โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ 2 (นายเสาร์) - - - - - - - 
             โครงการเปลีย่นแปลงท่อระบายน้ า หมู่ 1 (ข้างวัดดอนมลู) - - - - - - - 
             โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบายน้ าทิ้ง หมู่ 1-7 (บ้านนายสงบ) - - - - - - - 
             โครงการปรับปรุงท่อน้ าดิบ หมู่ 1/7 - - - - - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (บ้านนายสกล  ล้านค า) 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 - - - - 
             โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมปรับปรุงผิวจราจร หมู่ 1 (ทางเข้าสระน้ า
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  (ทางไปบ่อน้ าร้อน) 94,000.00 - - - - - - 
              โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ 1 (ซอยบ้านนางเพ็ญ มีเกาะ) 39,600.00 - - - - - - 
              โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ 4 (ซอยบ้านนางอรพนิ) 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 (ซอยนายสมัฤทธ์ิ/นายวิเชียร) - - 78,900.00 - - - - 
              โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (ซอยเจนจิรา) - 88,700.00 - - - - - 
              โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (ซอยผูช่้วยสมควร) - 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 (ซอยนายอภิสิทธ์ิ) - 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 - - - - 
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              โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 (ซอยสายันต์) - 100,300.00 - - - - - 
              โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ 1  (ซอยบุญเพ็ง) - 25,000.00 - - - - - 
              โครงการก่อสร้างก าแพงกันน้ าล้น  หมู่ 5  - 120,000.00 - - - - - 
          โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมวางท่อ หมู่ 5 (ซอยจ่าที โอสถพจนา) - 19,800.00 - - - - - 
          โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมวางท่อ หมู่ 5 (ซอยเยวา สว่างเจรญิกุล) - 25,800.00 - - - - - 
              โครงการเทพ้ืน คสล.รอบศูนย์เรียนคอมพิวเตอร์ - 50,000.00 - - - - - 
              โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (สนามเพาะ) - 99,000.00 - - - - - 
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (ซอยนายเงา  ล้านค า) - - 54,400.00 - - - - 
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (ซอยนายจรญู) - - 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 (ซอยทางแยกข้ึนซอยประปา) - - 99,600.00 - - - - 
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (ซอยบ้านนายค าปัน) - - 98,000.00 - - - - 
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5  (ซอยบ้านนายวิภาค) - - 98,000.00 - - - - 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7  (เส้นทางต่อซอยบา้นผู้ใหญส่ายันต์) - - 90,000.00 - - - - 
       โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7  (เส้นทางต่อซอยนางวันจิตร) - - 8,700.00 - - - - 
       โครงการวางท่อระบายน้ าหรือรางระบายน้ า หมู่ 7 (ซอยบ้านนางวันจิตร) - - 31,400.00 - - - - 
      โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 - - 583,600.00 - - - - 
       โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (ซอยนายสมควร อุทิศ) - - 360,000.00 - - - - 
       โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ 1 - - 27,700.00 - - - - 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 
      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ า อาคาร ฝาย) 498,800.00 235,700.00 49,000.00 - - - - 
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       โครงการปรับปรุงศาลากลางน้ า (ข้างศูนย์เรียน
คอมพิวเตอร์) 

- 98,800.00 - - - - - 

       โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 (ข้าง อบต.) - 39,300.00 - - - - - 
       โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงาน อบต. - 40,000.00 - - - - - 
       โครงการปรับปรุงอาคารทอผ้าข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ 4 

- 36,800.00 - - - - - 

        โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง และถนนเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 2 (ภายในหมู่บ้าน และจุดทีช่ ารุด) 

- - 36,000.00 - - - - 

        โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง และถนนเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 4 (ภายในหมู่บา้น และจุดทีช่ ารุด) 

- - 44,400.00 - - - - 

        โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง และถนนเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 5 (ภายในหมู่บ้าน และจุดทีช่ ารุด) 

- - 24,000.00 - - - - 

        โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง และถนนเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 6(ภายในหมู่บ้าน และจุดที่ช ารุด) 

- - 52,900.00 - - - - 

        โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง และถนนเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 7 (ซอยนางโสมนัส สุรินทร์) 

- - 32,400.00 - - - - 

        โครงการขุดลอกล าเหมืองล าห้วยภายในต าบล - - 29,300.00 - - - - 
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,608,300.00 2,858,000.00 2,783,800.00 - - - - 

รวมงบ ลงทุน 2,608,300.00 2,858,000.00 2,783,800.00 - - - - 
รวมงาน ไฟฟ้า ถนน 2,608,300.00 2,858,000.00 2,783,800.00 - - - - 

รวมแผนงาน เคหะและชุมชน 4,960,016.40 6,359,503.52 5,951,029.11 2,785,574.18 3,078,440.00 9.04 3,356,880.00 
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แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน บริหารทั่วไป 
     งบ ด าเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ  
                 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 1,866.00 10,000.00 - - - - - 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 1,866.00 10,000.00 - - - - - 
รวมงบ ด าเนินงาน 1,866.00 10,000.00 - - - - - 

     งบ เงินอุดหนุน 
      หมวด เงินอุดหนุน 
            ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
                 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัตกิารเพื่อเอาชนะยาเสพตดิ
อ าเภอแม่สอด (ศตส.อ.แม่สอด) 

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

                 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัตกิารเพื่อเอาชนะยาเสพตดิ
จังหวัดตาก (ศตส.จ.ตาก) 

30,000.00 20,000.00 - - - - - 

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

รวมงาน บริหารทั่วไป 81,866.00 80,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 
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งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
     งบ ด าเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ  
 โครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อเอาชนะยาเสพตดิ 7,230.00 3,136.00 - 3,280.00 10,000.00 0.00 - 
                 โครงการปกป้องเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตรยิ ์ - 10,310.00 10,000.00 149,357.85 50,000.00 -90.00 5,000.00 
                 โครงการทบทวน/สนับสนุนแผนชุมชน 6,930.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 - 
                 โครงการส่งเสรมิอาชีพการเลี้ยงสตัว ์ 214,249.00 208,549.00 259,599.00 256,500.00 260,000.00 0.00 - 
                 โครงการส่งเสรมิอาชีพการทอผ้า 57,972.60 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 - 
                 โครงการส่งเสรมิอาชีพการท าไม้กวาดดอกหญ้า 20,000.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 - 
                 โครงการส่งเสรมิอาชีพการท าดอกไม้จันทน ์ 20,000.00 20,000.00 - 10,000.00 10,000.00 0.00 - 
                 โครงการส่งเสรมิการพัฒนาสตรีและครอบครัว 576.00 600.00 - 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 
                 โครงการจักสานตะกร้าด้วยศรนารายณ ์ - - 20,000.00 - - - - 
                 โครงการส่งเสรมิการพัฒนาเด็กและเยาวชน - 81,000.00 10,000.00 - 10,000.00 0.00 10,000.00 
                 โครงการรวมพลังสร้างความสมานฉันท์ 16,278.00 - - 1,076.00 5,000.00 0.00 - 
                 โครงการพัฒนาผลติภัณฑ์สินค้า OTOP - - 79,900.00 - 20,000.00 0.00 - 
                 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น - 29,165.00 - - - - - 
         โครงการส่งเสริมอาชีพแกป่ระชาชน (เย็บตะกร้าเชือกร่ม) - 20,000.00 - - - - - 
         โครงการส่งเสริมอาชีพแกป่ระชาชน (จักสานตะกร้า) - 25,000.00 - - - - - 
                 โครงการส่งเสรมิอาชีพการปลูกพืชผักสวนครัว - - - 89,500.00 100,000.00 0.00 - 
   โครงการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น - - - - 10,000.00 0.00 - 
                 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ - - - 37,000.00 - 0.00 30,000.00 
   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง - - - 229,184.00 - - - 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 343,235.60 527,760.00 509,499.00 905,897.85 605,000.00 -90.91 55,000.00 
รวมงบ ด าเนินงาน 343,235.60 527,760.00 509,499.00 905,897.85 605,000.00 -90.91 55,000.00 
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รวมงาน ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน 343,235.60 527,760.00 509,499.00 905,897.85 605,000.00 -90.91 55,000.00 
รวมแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 343,235.60 607,760.00 559,499.00 955,897.85 655,000.00 -83.97 105,000.00 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
     งบ เงินอุดหนุน 
      หมวด เงินอุดหนุน 
            ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
                 อุดหนุนการแข่งขันกีฬาทีลอซูเกมส์ ครั้งท่ี 1 จังหวัด
ตาก (กทท.จ.ตาก) 

30,000.00 - - - - - - 

            ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน 
                 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดงานประเพณี
ลอยกระทงของแต่ละหมู่บ้าน 

356,800.00 367,000.00 367,000.00 - 367,000.00 -90.46 35,000.00 

            ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์
                 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดตาก (โครงการจดังาน
ประเพณีงานตากสินมหาราชและกาชาดจังหวัดตาก) 30,000.00 30,000.00 10,000.00 - 

- 
 
 

- - 

                 อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอแมส่อด (โครงการจัดงาน
ประเพณีงานเจ้าพ่อพะวอและกาชาดอ าเภอแมส่อด) 

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

รวมหมวดเงินอุดหนุน 426,800.00 407,000.00 397,000.00 20,000.00 387,000.00 -85.79 55,000.00 
รวมงบ เงินอุดหนุน 426,800.00 407,000.00 397,000.00 20,000.00 387,000.00 -85.79 55,000.00 

รวมงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

426,800.00 407,000.00 397,000.00 20,000.00 387,000.00 -85.79 55,000.00 
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แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน กีฬาและนันทนาการ 
     งบ ด าเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ  
                 โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4 
อบต.พระธาตผุาแดง 

- 149,700.00 - - - - - 

                 โครงการจัดส่งตัวแทนนักกีฬาท้องถิ่น เข้าร่วม
แข่งขันกีฬานอกสถานท่ี 

15,000.00 19,383.00 9,170.00 25,710.00 5,000.00 0.00 - 

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

รวมหมวด ค่าใช้สอย 100,000.00 187,643.00 48,130.00 25,710.00 35,000.00 0.00 - 
      หมวด ค่าวัสดุ 
            ประเภท วัสดุกีฬา 99,945.00 99,537.00 - - - - - 

รวมหมวด ค่าวัสดุ 99,945.00 99,537.00 - - - - - 
รวมงบ ด าเนินงาน 99,945.00 287,180.00 - 25,710.00 35,000.00 0.00 - 

     งบ ลงทุน 
      หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
            ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา 
              เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง - 100,000.00 - - - - - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ - 100,000.00 - - - - - 
      หมวด ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
            ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
     โครงการก่อสร้างลานกีฬาออกก าลังกายหน้าส านักงาน อบต. - 43,200.00 - - - - - 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง 
(%) ปี 2562 

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 43,200.00 - - - - - 
รวมงบ ลงทุน - 143,200.00 - - - - - 

รวมงาน กีฬาและนันทนาการ 199,945.00 430,380.00 48,130.00 25,710.00 35,000.00 0.00 - 
งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     งบ ด าเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 
                 โครงการจัดงานประเพณสีงกรานต์ วันรดน้ าด าหัวผูส้งูอายุ 150,000.00 150,000.00 93,485.00 100,000.00 100,000.00 -50.00 50,000.00 
                 โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 10,000.00 20,000.00 20,000.00 15,012.00 20,000.00 -50.00 10,000.00 
                 โครงการจัดงานประเพณีขึ้นธาตปุระจ าป ี 120,000.00 120,000.00 120,000.00 65,500.00 100,000.00 -70.00 30,000.00 
                 โครงการสนับสนุนประเพณีขึ้นธาตุประจ าหมู่บ้าน 
(หมู่ 3,4,5,6) 

40,000.00 39,874.00 40,000.00 31,000.00 28,000.00 
0.00 

- 

                 โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนท าบุญข้าวพระพุทธ หมู่ 2 - - - - - - - 
                 โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนท าบุญข้าวพระพุทธ หมู่ 7 - - - - - - - 
                 โครงการส่งเสรมิและอนุรักษ์ประเพณีกินสลาก  320,000.00 - - - - - - 
                 โครงการจัดงานประเพณลีอยกระทง ม.1 - - - - - 0.00 10,000.00 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 320,000.00 329,874.00 273,485.00 211,512.00 248,000.00 -59.68 100,000.00 
รวมงบ ด าเนินงาน 320,000.00 329,874.00 273,485.00 211,512.00 248,000.00 -59.68 100,000.00 

     งบ เงินอุดหนุน 
      หมวด เงินอุดหนุน 
            ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์
                 อุดหนุนวัดดอนมูล บ้านค้างภิบาล - 80,000.00 - - - - - 
                 อุดหนุนวัดชลประทานบ้านหัวฝาย - 60,000.00 - - - - - 
                 อุดหนุนวัดสว่างอารมณ์ บ้านแม่ตาวใหม ่ - 50,000.00 - - - - - 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง 
(%) ปี 2562 

รวมหมวดเงินอุดหนุน - 190,000.00 - - - - - 
รวมงบ เงินอุดหนุน - 190,000.00 - - - - - 

รวมงาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 320,000.00 519,874.00 273,485.00 211,512.00 248,000.00 -59.68 100,000.00 
งาน วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     งบ ด าเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ  
                 โครงการจัดงานพิธีการสวนสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ - - - - - - - 
                 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว - - 70,729.34 132,226.96 100,000.00 -70.00 30,000.00 

รวมหมวด ค่าใช้สอย - - 70,729.34 132,226.96 100,000.00 -70.00 30,000.00 
รวมงบ ด าเนินงาน - - 70,729.34 132,226.96 100,000.00 -70.00 30,000.00 

รวมงาน วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว - - 70,729.34 132,226.96 100,000.00 -70.00 30,000.00 
รวมแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 946,745.00 950,254.00 515,859.34 389,448.96 770,000.00 -75.97 185,000.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอด
ต่าง 
(%) 

ปี 2562 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     งบ ลงทุน 
      หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
         ประเภท ค่าสาธารณปูโภค 
             โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน - - - - - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (ซอยทางแยกเชื่อมต่อซอยผจญ)    - - - 55,000.00 - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ทับถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ 2 - - - 99,000.00 - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (ซอยบ้านอิงดอย) - - - 99,300.00 - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (ซอยบ้านเหนือ ซอย 5) - - - 99,400.00 - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนลกูรังเพื่อการเกษตร หมู่ 2 - - - 98,800.00 - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (ซอยนางบัวไหล) - - - 99,400.00 - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (ซอยนางบัวลอย) - - - 64,500.00 - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (ซอยนายโสภณ) - - - 76,600.00 - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (ซอยเชื่อมต่อเอื้องดอย -
พะเด๊ะ) 

- - - 284,000.00 - - - 

             โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ 4 (ซอยนายอมร
ถึงแยกเจยิพอ) 

- - - 28,300.00 - - - 

             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 (ซอยนายปรุพอ) - - - 67,500.00 - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 (ซอยธีรชัย) - - - 75,000.00 - - - 
             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (ซอยนายชุมพล) - - - 99,000.00 - - - 
             โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 6 - - - 54,000.00 - - - 
 



 
 

72 
 

 

 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอด
ต่าง 
(%) 

ปี 2562 

                โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 (ซอยผู้ใหญ่สายันต์) - - - 98,600.00 - - - 
                โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหมู่บ้าน หมู่ 7 - - - 54,600.00 - - - 
                โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นภายในต าบล(ตามแบบแปลน อบต.ก าหนด) - - - 496,000.00 - - - 
                โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า(ตามแบบแปลน อบต.ก าหนด) - - - 178,000.00 - - - 
                โครงการปรับปรุงระบบประปา(รื้อท่อประปา ม.4มาวางในพื้นที่ ม.1) - - - 31,400.00 - - - 
                โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.1 (ตามแบบแปลน อบต.ก าหนด) - - - 134,000.00 - - - 
                โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/รางระบายน้ าภายในต าบล (ประปา ม.7) - - - - - - - 
                โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าดิบ ม.3 (ตามแบบแปลน อบต.ก าหนด) - - - 32,300.00 - - - 
                โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.1- ม.7(ตามแบบแปลน อบต.ก าหนด) - - - 400,000.00 - - - 
                โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 (ซอยนางมะลิวลัย์ อินค า) - - - 102,000.00 - - - 
                โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.3 - - - 50,000.00 - - - 
                โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.1 (ทางเข้าสสุาน) - - - 132,000.00 - - - 
       โครงการวางท่อระบายน้ าภายในต าบล (ซอยนางเมย หมู่ 1) - - - - - 0.00 16,000.00 
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ 2 ( นายเอกชัย โพธิรัง ) - - - - - 0.00 73,600.00 
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ( นางกาญจนา อุตตะมะ) - - - - - 0.00 79,800.00 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (เส้นทางต่อซอยนางสุกัญญา) - - - - - 0.00 63,700.00 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ 7 (ซอยนายสมพร ใจหล้า) - - - - - 0.00 61,900.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอด
ต่าง 
(%) 

ปี 2562 

         ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 
                ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ภายในต าบล 
(ซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ า อาคาร ฝาย และอื่นๆ) - - - - - - - 

                โครงการก่อสร้างอาคารพัสดุ (ตามแบบแปลน อบต.ก าหนด) - - - 195,500.00 - - - 
                ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง คสล. ถนนลูกรัง ถนนเพือ่การเกษตร - - - 459,020.00 - - - 
                  ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า เหมือง ฝาย สะพานคอนกรีตและอื่นๆ ม.1-
ม.7 

- - - - - - - 

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลกูรังและถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 1  
(นายอภินันท์ ใจบุญ) 

- - - - - 0.00 56,000.00 

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในต าบล (ปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บริเวณหนา้บ้าน นายพิทักษ์ ใจวงษ์) 

- - - - - 0.00 198,000.00 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลุกรังและถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 2 (นาง
เสมือน  ภูเจริญ) 

- - - - - 0.00 25,200.00 

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 3,663,220.00 - 0.00 574,200.00 
รวมงบ ลงทุน - - - 3,663,220.00 - 0.00 574,200.00 

รวมงาน ก่อสร้างโครงการสร้างพ้ืนฐาน - - - 3,663,220.00 - 0.00 574,200.00 
รวมแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา - - - 3,663,220.00 - 0.00 574,200.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง 
(%) ปี 2562 

แผนงาน การเกษตร 
งาน ส่งเสริมการเกษตร 
     งบ ด าเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ  
               โครงการส่งเสริมการปลูกพันธ์ไมผ้ล - - - - - - - 
                 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต ิ 5,000.00 4,976.00 10,000.00 - 10,000.00 0.00 10,000.00 
                 โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร - - 10,000.00 29,278.00 10,000.00 -50.00 5,000.00 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 5,000.00 4,976.00 20,000.00 29,278.00 20,000.00 -25.00 15,000.00 
รวมงบ ด าเนินงาน 5,000.00 4,976.00 20,000.00 29,278.00 20,000.00 -25.00 15,000.00 

รวมงาน ส่งเสริมการเกษตร 5,000.00 4,976.00 20,000.00 29,278.00 20,000.00 -25.00 15,000.00 
งาน อนุรักษ์แหล่งน้ า และป่าไม้ 
     งบ ด าเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
                 โครงการส่งเสรมิการอนุรักษ์ป่าชุมชน - - 10,000.00 - 10,000.00 0.00 - 

รวมหมวด ค่าใช้สอย - - 10,000.00 - 10,000.00 0.00 - 
รวมงบ ด าเนินงาน - - 10,000.00 - 10,000.00 0.00 - 

     งบ เงินอุดหนุน 
      หมวด เงินอุดหนุน 
            ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
                 อุดหนุนโครงการอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า 
(รสทป.)จังหวัดตาก 

- - 20,000.00 - - - - 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง 
(%) ปี 2562 

รวมหมวดเงินอุดหนุน - - 20,000.00 - - - - 
รวมงบ เงินอุดหนุน - - 20,000.00 - - - - 

รวมงาน อนุรักษ์แหล่งน้ า และป่าไม้ - - 30,000.00 - 10,000.00 0.00 - 
รวมแผนงาน การเกษตร 5,000.00 4,976.00 50,000.00 29,278.00 30,000.00 -50.00 15,000.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง 
(%) ปี 2562 

แผนงาน การพาณิชย์ 
งาน กิจการประปา 
     งบ บุคลากร 
      หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
            ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 499,100.00 - - - - - - 

รวมหมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 499,100.00 - - - - - - 
รวมงบ บุคลากร 499,100.00 - - - - - - 

     งบ ด าเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
            ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - - - - 100,000.00 35.00 135,000.00 
                   โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 1 224,000.00 - - - - - - 
                   โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ 3 458,500.00 - - - - - - 
                   โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ 7 294,000.00 - - - - - - 
                   โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านจดัสรร - - - - - - - 
            ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 97,002.50 121,423.50 100,000.00 95,167.60 100,000.00 0.00 100,000.00 

รวมหมวด ค่าใช้สอย 1,073,502.50 121,423.50 100,000.00 95,167.60 200,000.00 17.50 235,000.00 
      หมวด ค่าวัสดุ 
            ประเภท วัสดุก่อสรา้ง 328,208.32 199,899.54 200,000.00 232,619.88 100,000.00 0.00 100,000.00 
            ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 185,000.00 185,600.00 100,000.00 - 100,000.00 0.00 100,000.00 
            ประเภท วัสดุอื่นๆ (มิเตอร์น้ า) 28,890.00 29,853.00 30,000.00 29,700.00 30,000.00 0.00 30,000.00 

รวมหมวด ค่าวัสดุ 542,098.32 415,352.54 330,000.00 262,319.88 230,000.00 0.00 230,000.00 
รวมงบ ด าเนินงาน 1,615,600.82 536,776.04 430,000.00 357,487.48 430,000.00 8.14 465,000.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง 
(%) ปี 2562 

     งบ ลงทุน 
      หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
            ประเภท ครุภัณฑ์เกษตร 
              เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 1 เครื่อง - - - 9,500.00 - - - 

รวมหมวด ค่าครุภัณฑ์ - - - 9,500.00 - - - 
      หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
            ประเภท ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค 
              โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 3 

- - 360,000.00 - 
- 
 

- 
- 

              โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 6 - - 97,100.00 - - - - 
รวมหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 457,100.00 - - - - 

รวมงบ ลงทุน - - 457,100.00 - - - - 
รวมงาน กิจการประปา 2,114,700.82 536,776.04 887,100.00 366,987.48 430,000.00 8.14 465,000.00 

รวมแผนงาน การพาณิชย์ 2,114,700.82 536,776.04 887,100.00 366,987.48 430,000.00 8.14 465,000.00 
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รายงานรายละเอยีดประมาณกรรายจา่ยงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง 
อ าเภอ แม่สอด    จังหวัด ตาก 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  50,000,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

 

แผนงาน งบกลาง 
 

งาน งบกลาง รวม 10,509,972 บาท 
     งบงบกลาง รวม 10,509,972 บาท 
          หมวด งบกลาง รวม 10,509,972 บาท 
          ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 419,172 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของ
พนักงานจ้าง อัตราร้อยละ 5 ของประมาณการรายจ่ายเงินเดือน หรือเงินที่
จ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 379,356 บาท 
และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 39,816 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533   
2)  หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว 9  
ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  
3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลง
วันที่  10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 8 
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 
ลงวันที่  21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพ่ิมค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมส าหรับ
พนักงานจ้าง 
6) ตามหนั งสือประกันสั งคม ด่ วน  ที่  รง 0604 / ว 0949 ลงวันที่  17 
พฤศจิกายน 2546 
(กองคลัง) 
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          ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 7,564,800 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แยกเป็น 
1.ช่วงอายุ 60 – 69 ปี จ านวน 517 คน เป็นเงิน 3,722,400 บาท 
2.ช่วงอายุ 70 – 79 ปี จ านวน 283 คน เป็นเงิน 2,368,800 บาท 
3.ช่วงอายุ 80 – 89 ปี จ านวน 126 คน เป็นเงิน 1,209,600 บาท 
4.ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป จ านวน 22 คน เป็นเงิน 26,400 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลงวันที่ 15 
มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 8 
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 
1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560  
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ที่ ตก 0023.1/ว 
12613 ลงวันที่  13 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนส าหรับโครงการส่งเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม และโครงสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
(กองสวัสดิการสังคม) 
 

   

          ประเภท เบี้ยยังชีพผู้พิการ จ านวน 1,872,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลงวันที่ 15 
มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609 ลงวันที่ 24 
มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2553  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 8 
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 
1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ที่ ตก 0023.1/ว 
12613 ลงวันที่  13 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนส าหรับโครงการส่งเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม และโครงสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
(กองสวัสดิการสังคม) 
 

          ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 156,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี ้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ที่ ตก 0023.1/ว 
12613 ลงวันที่  13 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนส าหรับโครงการส่งเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม และโครงสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
(กองสวัสดิการสังคม) 
 
 
 
 

   



 
 

81 
 

          ประเภท ส ารองจ่าย จ านวน 133,000 บาท 
                เพ่ือใช้จ่ายในกรณีที่จ าเป็นฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ จ านวน 120,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 13,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ   ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที่  มท  0313. 4 /ว 667  ลงวันที่ 
12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224  ลงวันที่ 
10  ตุลาคม  2554   เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  น้ าท่วมฉับพลัน  
น้ าป่าไหลหลาก  และน้ าล้นตลิ่ง 
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 
2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
กรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76  
ลงวันที่ 13  มกราคม  2558  เรื่อง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยหนาว  
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่
ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
2560 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 
มีนาคม 2560 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 608 ลงวันที่ 5 
มีนาคม 2561 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 
9)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.4/ว  
1064  ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2560  เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาป้องกันอุทกภัย  น้ าท่วมฉับพลัน  น้ าป่าไหลหลาก  และดินถล่ม ปี 
2560 
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.4/ว  
1073  ลงวันที่ 15 มิถุนายน  2560  
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1520 
ลงวันที่  2  สิงหาคม 2560   
12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560  
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13) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560    
14) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1077 
ลงวันที่ 17 เมษายน 2561      
15) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2560  
(ทุกกอง/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี)    
 

          ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 365,000 บาท 
                1.เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือใช้จ่ายเป็นเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด  เทศบาล  
และองค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการสาธารณะ  ลงวันที่   23  
พฤศจิกายน  2552 
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  24 
มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0891.3/ว 1263  ลงวันที่  
30  พฤษภาคม  2557   
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1201  ลงวันที่  
30  มิถุนายน 2553  เรื่อง สอบถามการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0891.3/ว 
2199  ลงวันที่   10 พฤศจิกายน 2552  เรื่อง การด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0891.3/ว 1514  ลงวันที่  
26  กรกฎาคม  2554 
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0891.3/ว 
1202  ลงวันที่  17  กรกฎาคม  2557  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป 
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 : ส าหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการบริการสา
ธารณุสข และรายการรายจ่ายที่ เป็นภาระผูกพัน (การสบทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ) 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 8 
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองสาธารณสุข)   
                2.ทุนการศึกษาส าหรับผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาส าหรับผู้ดูแลเด็ก  
- เป็นไปตามประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 
1875 ลงวันที่  21 มิถุนายน 2561  
(กองการศึกษา) 
                3.เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.)  ตั้งไว้ 250,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 1 ของ
ประมาณการรายรับประจ าปีไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้
อุทิศให้ และเงินอุดหนุน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2500 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2546   
3) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560  เรื่อง  ซักซ้อมการส่งเงิน
สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
4) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560   
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2560   
(กองคลัง) 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง 
อ าเภอ แม่สอด    จังหวัด ตาก 

 

แผนงาน บริหารทั่วไป 
 

งาน บริหารงานทั่วไป รวม 9,491,828 บาท 
     งบบุคลากร รวม 7,230,060 บาท 
          หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,146,680 บาท 
          ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 532,080 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายก อบต.เดือนละ 
21,120 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 253,440 บาท และรองนายก อบต. 
จ านวน 2 คนๆละ 11,610 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 278,640 บาท 
ค านวณจากรายได้จริงของปี งบประมาณที่ แล้ วมา (ปี  2560 จ านวน 
35,757,193.34 บาท) ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา (ส านักงานปลัด) 

   

  

         ประเภท เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 
 

จ านวน 
 

45,600 
 

บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก อบต.เดือนละ 
1,900 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท และรองนายก อบต. 
จ านวน 2 คนๆละ 950 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท ค านวณ
จากรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา (ปี 2560 จ านวน 35,757,193.34 
บาท) ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา  (ส านักงานปลัด) 
    
    

         ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต.เดือนละ 1,900 บาท 
รวม 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท และรองนายก อบต. จ านวน 2 คนๆละ 
950 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท ค านวณจากรายได้จริงของ
ปีงบประมาณที่แล้วมา (ปี 2560 จ านวน 35,757,193.34 บาท) ไม่รวมเงินกู้ 
เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา  (ส านักงานปลัด) 
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         ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

จ านวน 90,720 บาท 

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายก อบต.
เดือนละ 7,560 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 90,720 ค านวณจากรายได้จริง
ของปีงบประมาณที่แล้วมา (ปี 2560 จ านวน 35,757,193.34 บาท) ไม่รวม
เงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา  (ส านักงานปลัด) 

   

    

         ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 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. 
จ านวน 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 ค านวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา (ปี 2560 
จ านวน 35,757,193.34 บาท) ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2554 
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา  (ส านักงานปลัด) 
    
          หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,083,380 บาท 
          ประเภท เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,455,680 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 7 อัตรา  
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 2,455,680 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที่ 4)  
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 
5) ประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) พ.ศ.
2558 
6) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
(ส านักงานปลัด) 
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          ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของปลัด อบต. (ระดับกลาง) 
เดือนละ 7,000 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
  - เป็นไปตามประกาศ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
4) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก  (ก.อบต.
จังหวัดตาก) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ 
อบต. ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 38 
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559  (ส านักงานปลัด) 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรองปลัด  อบต. (ระดับต้น) เดือน
ละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
3) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 
 (ส านักงานปลัด)  
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด (ระดับต้น) 
เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามประกาศ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
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3) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 
 (ส านักงานปลัด)  
    

          ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน จ านวน 84,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของปลัด อบต. (ระดับกลาง) 
เดือนละ 7,000 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การ
ก าหนดให้ข้าราชการการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับ
เงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง)   
3) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 
4) ประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปี
งบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) พ.ศ.
2558  (ส านักงานปลัด) 

   

    

          ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 185,280 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า 
จ านวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน เป็นเงิน 185,280 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  
- เป็นไปตามประกาศ ดังนี้ 
1) ตามประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2561 – 2563 ฉบับแก้ ไขเพ่ิมเติม (ครั้ งที่  1) พ.ศ.2561  
(ส านักงานปลัด) 
 

   

    

          ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,052,360 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จ านวน 8 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  6  อัตรา  รวม 12 เดือน 
เป็นเงิน 2,052,360 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 
  

   



 
 

90 
 

- เป็นไปตามประกาศ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก เรื่องประกาศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 
2558 
2) ตามประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง เรื่องแผนอัตราก าลั ง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2561 – 2563 ฉบับแก้ ไขเพ่ิมเติม (ครั้ งที่  1) พ.ศ.2561  
(ส านักงานปลัด) 
          ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 138,060 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวที่
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 8 อัตรา และพนักงานจ้าง
ทั่วไป จ านวน 6  อัตรา รวม 12 เดือน เป็นเงิน 138,060 บาท  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  
- เป็นไปตามประกาศ ดังนี้ 
1)  ตามประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2561 – 2563 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2561   
(ส านักงานปลัด) 
 

   

     งบด าเนินงาน รวม 2,241,768 บาท 
          หมวด ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท 
          ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(ส านักงานปลัด)  

   

    

          ประเภท ค่าเช่าบ้าน จ านวน 108,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ที่มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
(ส านักงานปลัด) 
    

          ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 52,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้   
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549   
(ส านักงานปลัด) 

   

    

          หมวด ค่าใช้สอย รวม 776,192 บาท 
          ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 424,192 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ท าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 
วารสาร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างคนงานทั่วไป 
ค่าจ้างเหมารถ ค่าจ้างส ารวจข้อมูลค่าเช่าพ้ืนที่ส าหรับติดตั้งเว็บไซต์ทาง
อินเตอร์เน็ต ค่าหนังสือพิมพ์ และค่าบริการอ่ืนๆ ฯลฯ และ  
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (แบบมีการย่อ-ขยาย) ค่า
เช่ารายเดือน 1,500 บาท/เดือน ปริมาณการถ่ายขั้นต่ า 10,000 แผ่น/เดือน 
ค่าบริการแผ่นละ 0.35 บาท ส าหรับแผ่นที่ 10,001 ขึ้นไป ค่าบริการแผ่นละ 
0.32 บาท รวมเป็นเงิน 256,600 บาท          
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ านวน 1 ราย 
ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 108,000  บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 290,312 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป
จ านวน 133,880 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
(ส านักงานปลัด) 
    
    

          ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 25,000 บาท 
                    1.ค่ารับรองเพ่ือต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้ งไว้ 5,000 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้อง ในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้อง
จ่ายเกี่ยวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน 
ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานของ อบต. ตั้งจ่ายไม่เกิน 1% 
ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมาไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ (รายได้ปี 2560 จ านวน 35,757,193.34 x 1 % 
= 357,571.93 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28  
กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส านักงานปลัด) 
                2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆ ซึ่ง
จ าเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน (รายได้ปี 
2560 จ านวน 35,757,193.34 x 1 % = 357,571.93 บาท) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28  
กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักงานปลัด) 
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          ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

จ านวน 227,000 บาท 

                  1. เพ่ื อจ่ ายเป็นค่าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร การศึกษาดูงาน ค่าลงทะเบียน ค่าที่
พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง ตั้งไว้ 50,000 บาท 
เพ่ือเดินทางไปราชการของนายก อบต. รองนายก อบต. เลขานุการนายก 
อบต. ประธานสภา อบต. สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง และบุคคลอ่ืนที่ได้รับค าสั่งจากนายกให้เดินทางไปราชการ 
(รายได้ จริ ง+ เงิน อุดหนุ น  ปี  2560 จ านวน  59,412,409.34 x 3 % = 
1,782,372.28 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
4) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 
19 ตุลาคม 2548 เรื่องการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการศึกษาดู
งานทั้งในประเทศ และต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 
                2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ส าหรับพิธีการในวัน
ส าคัญต่างๆตามวาระ และโอกาสที่จ าเป็นและมีความส าคัญ ตั้งไว้ 5,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10  
พฤศจิกายน  2530  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่างๆ ค่า
พวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้  สรุปมีนัยส าคัญดังนี้ 
1. เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ส าหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ ชาว
ต่างประเทศและคู่สมรสที่เดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยคนละไม่
เกิน 300 บาท 
3. ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ ส าหรับวาง ณ อนุสาวรีย์ ครั้งละ
ไม่เกิน 1,000 บาท 
4. ค่าพวงมาลาส าหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท 
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3) หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค 0514/36272  ลงวันที่  11  สิงหาคม  
2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และ
พานประดับพุ่มดอกไม้ 
(ส านักงานปลัด) 
                3. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กรณีหมด
วาระ หรือต าแหน่งว่างลง ตั้งไว้ 160,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเอกสารที่เกี่ยวข้อง ค่ากรรมการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
จ าเป็นส าหรับงานนี้  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 8 
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 (ส านักงานปลัด) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 163 
                4. โครงการรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ ตั้งไว้ 10,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต่อประสานงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมารังวัด และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นส าหรับงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 8 
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด)   
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 189  
                5. โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ตั้งไว้ 2,000 บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม 
ค่าจัดสถานที่ ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น
ส าหรับงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 8 
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด)   
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หนา้ 180  
                 
          ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอ่ืนๆ 
เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องถ่ายเอกสาร และทรัพย์สินอ่ืนๆ ตั้งไว้  30,000  บาท และ 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน รถยนต์นั่ง
ธรรมดา (เครื่องยนต์ดีเซล) จ านวน 2 คัน รวมถึงรถยนต์ประเภทอ่ืนๆและใช้
ในภารกิจด้านอื่นๆด้วย ตั้งไว้  70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 
สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ 
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2560 
(ส านักงานปลัด) 
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          หมวด ค่าวัสดุ รวม 402,000 บาท 
          ประเภท วัสดุส านักงาน จ านวน 47,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เช่น กระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กระดาษ  ธงชาติ  ผ้าเต๊นท์ ค่าถ่าย
เอกสาร เก้าอ้ีนั่งพลาสติก หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 
30,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 17,000 บาท   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(ส านักงานปลัด)  

   

          ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจานรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(ส านักงานปลัด) 
 

   

          ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้กวาด น้ ายาล้างจาน น้ ายาขัดห้องน้ า 
จาน ชาม แก้วน้ า ที่นอน มุ้ง หมอน ชุดเครื่องครัว ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(ส านักงานปลัด) 
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          ประเภท วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น หินทราย ปูน ไม้ขนาดต่างๆ 
ปูนซีเมนต์ ท่อ ระบายน้ า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(ส านักงานปลัด) 

   

    

          ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ และยานพาหนะ ยาง
นอก แบตเตอรี่ หัวเทียน กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(ส านักงานปลัด) 

   

    

          ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 200,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันรถยนต์นั่งธรรมดา (เครื่องยนต์
ดีเซล) จ านวน 2 คันๆละ 37,200 บาท รวมเป็นเงิน 74,400 บาท รวมถึง
รถยนต์ประเภทอ่ืนและใช้ในภารกิจด้านอื่นๆด้วย จ านวน 125,600 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2560   
(ส านักงานปลัด) 
    

          ประเภท วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสปริงเกอร์ จอบหมุน จานพราน ต้นไม้ 
ปุ๋ย  เมล็ดพันธุ์พืช ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(ส านักงานปลัด) 

   

    

          ประเภท วัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สิ่งของ เครื่องมือ  
เครื่องใช้เกี่ยวกับงานโฆษณา เช่น ฟิล์มถ่ายรูป พร้อมค่าจ้างอัดล้าง ค่าถ่าน 
ค่าแผ่นเมมโมรี่สติ๊ก ส าหรับกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล ค่าไม้อัดแน่นป้าย  
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ค่าป้ายผ้า ฯลฯ ในการเผยแพร่ข่าวสารของ
ทางราชการในกิจกรรมของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(ส านักงานปลัด) 

   

    

          ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึก
ข้อมูล  แฮนดี้ไดร์ฟ  หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องเลเซอร์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง  สาย
เคเบิล  เมาส์  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(ส านักงานปลัด) 
    

          ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง  จ านวน 10,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังน้ ายาดับเพลิง  
อุปกรณ์ดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(ส านักงานปลัด) 

   

          ประเภท วัสดุสนาม  จ านวน 40,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสนาม เช่น ผ้าเต้นท์ เต้นท์นอน เต้นท์
สนาม ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(ส านักงานปลัด) 

   

          หมวด ค่าสาธารณูปโภค รวม 883,576 บาท 
          ประเภท ค่าไฟฟ้า จ านวน 783,576 บาท 
                ตั้งจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
ศูนย์เรียนคอมพิวเตอร์ และภารกิจอ่ืนตามอ านาจหน้าที่  อบต. ตั้งไว้  
490,776 บาท และ 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนของเครื่องปรับอากาศ ขนาด 
16,000 BTU แรงดัน 12 KV – 24 KV อัตราเดือนละ 1,500 บาท/เดือน 
จ านวน 3 เครื่อง (1,500x12x3 = 54,000) เป็นเงิน 54,000 บาท และ 
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                เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนของเครื่องปรับอากาศ ขนาด 
18,000 BTU แรงดัน 12 KV – 24 KV อัตราเดือนละ 1,600 บาท/เดือน 
จ านวน 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 
จ านวน 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 
จ านวน 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 
จ านวน 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 
จ านวน 2 เครื่อง (2,400x12x2 = 57,600) เป็นเงิน 57,600 บาท และ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2560 
(ส านักงานปลัด) 
    

          ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 20,000 บาท 
                ตั้งจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
และภารกิจอ่ืนตามอ านาจหน้าที่ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

   

    

          ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์  จ านวน 30,000 บาท 
                ตั้งจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบล โรงเรียน ตชด.บ้านถ้ าเสือ ศูนย์เด็กเล็ก และภารกิจอ่ืนตามอ านาจ
หน้าที่ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 
 

   



 
 

101 
 

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 
    

          ประเภท ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 50,000 บาท 
                ตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารอ่ืนๆ และ
ให้หมายความถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 
 

   

     งบ เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
          หมวด เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
          ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 20,000 บาท 
                1.อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สอด ตั้งไว้ 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันส าคัญของชาติ ประจ าปี 2562  ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 8 
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
3) หนังสืออ าเภอแม่สอด ที่ ตก 0318.1/2861 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 
(ส านักงานปลัด) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 212)   
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งาน วางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท 
     งบ ด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 
          หมวด ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 
          ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

จ านวน 20,000 บาท 

                1.โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปก
รูปเล่ม ค่าจ้างบุคคลส ารวจ และจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานตามแบบฯ และท าการ
ประมวลผล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นส าหรับงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่  
29  มกราคม  2558  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10  
ตุลาคม 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   
7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0810.3/ว 22938  ลงวันที่  26 
ธั น ว าค ม  2559  เรื่ อ ง   ต อ บ ข้ อ ห า รื อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   
8)  หนังสือกรมส่งแสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
1617  ลงวันที่ 16  สิงหาคม 2560  เรื่อง  เผยแพร่เอกสารประเด็นค าถาม-
แนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1   
9)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2560  เรื่อง  แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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10)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357  ลงวันที่ 
19 มกราคม 2561  เรื่อง  แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
1002 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนใน
ระดับพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
12)  หนังส ือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที ่ 12 
มีนาคม 2553 เรื ่อง การสนับสนุนแผนชุมชน  สู ่การพัฒนาท้องถิ ่น
แบบบูรณาการ   
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0891.4/ว 976 ลงวันที ่ 11 
มีนาคม 2554 เรื ่อง การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมืองของรัฐ   
(ส านักงานปลัด) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 187  

 

งาน บริหารงานคลัง รวม 3,585,460 บาท 
     งบ บุคลากร รวม 3,170,460 บาท 
          หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,170,460 บาท 
          ประเภท เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,046,900 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล จ านวน 6 อัตรา  
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 2,046,900 บาท ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 และประกาศ อบต.พระธาตุผา
แดง เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559  
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที่ 4)  
5) ประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปี
งบประมาณ 2561 – 2563 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ครัง้ที่ 1) พ.ศ.2561 
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6) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
(กองคลัง) 
 

          ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 
                1.เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (ระดับ
ต้น) เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 
(กองคลัง) 
                2.เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายกองคลัง (ระดับ
ต้น) เดือนละ 1,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 
(กองคลัง) 
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          ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 192,360 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าพร้อมเงินปรับปรุง จ านวน 1 อัตรา 
รวม 12 เดือน เป็นเงิน 192,360 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามประกาศ ดังนี้ 
1) ตามประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) พ.ศ.
2558  
(กองคลัง) 
 

   

          ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 798,720 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จ านวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 798,720 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 - เป็นไปตามประกาศ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก เรื่องประกาศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 
2558 
2) ตามประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2561 – 2563 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2561 
(กองคลัง) 

   

 

          ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 72,480 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวที่
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  
รวม 12 เดือน เป็นเงิน 72,480 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามประกาศ ดังนี้ 
1) ตามประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2561 – 2563 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2561 
(กองคลัง) 

   

    

     งบด าเนินงาน รวม 415,000 บาท 
          หมวด ค่าตอบแทน รวม 168,000 บาท 
          ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 50,000 บาท 

                เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานจ้าง และลูกจ้าง ให้แก่
คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก   ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับพัสดุภาครัฐ หรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 
2560  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างของ อปท. พ.ศ. 2555 
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 
กันยายน  2560  เรื่ อ ง หลั ก เกณ ฑ์ การเบิ กค่ าตอบแทน บุ คคลหรือ
คณะกรรมการ  
4) หนังสือกรม ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.
2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
(กองคลัง) 
    

          ประเภท ค่าเช่าบ้าน จ านวน 78,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ที่มีสิทธิได้รับค่า
เช่าบ้านตามระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 
(กองคลัง) 

   

          ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 40,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
(กองคลัง) 
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          หมวด ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท 
          ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 135,000 บาท 
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ท าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 
จัดท าใบปลิวเอกสาร วารสาร ค่าธรรมเนียมและค่าจ้างเหมาบริการ เช่น 
ค่าจ้างคนงานทั่วไป และค่าบริการอ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณ างบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี ในลั กษณ ะค่ าใช้ สอยและค่ า
สาธารณูปโภค   
(กองคลัง) 

   

    

          ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

จ านวน 30,000 บาท 

                1. เพ่ื อจ่ าย เป็ น ค่ า ใช้ จ่ าย ใน การ เดิ นท างไป ราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร การศึกษาดูงาน ค่าลงทะเบียน ค่าท่ีพัก 
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 20,000 บาท  
เพ่ือเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตาม 
(ราย ได้ จ ริ ง+ เงิน อุดหนุ น  ปี  2560  จ านวน  59 ,412,409.34 x 3 % = 
1,782,372.28 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 
ตุลาคม 2548 เรื่องการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการศึกษาดูงานทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิน่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
(กองคลัง) 
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                2. โครงการจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ตั้งไว้ 5,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ เช่น 
ค่าจัดท าเอกสาร ค่าส ารวจ ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น
ส าหรับงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(กองคลัง) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 189)  
                3. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ตั้งไว้ 5,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่  ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กองคลัง) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 187) 
    

          ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอ่ืนๆ 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และทรัพย์สิน
อ่ืนๆ และค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน รถจักรยนต์ (เครื่องยนต์
เบนซิน แก็สโซฮอล์ออกเทน 95) จ านวน 1 คัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 
สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณ างบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี ในลั กษณ ะค่ าใช้ สอยและค่ า
สาธารณูปโภค 
(กองคลัง) 

    

          หมวด ค่าวัสดุ รวม 72,000 บาท 
          ประเภท วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น ใบเสร็จแบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กระดาษ  ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองคลัง) 

   

 

          ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 2,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันรถจักรยานยนต์ (เครื่องยนต์เบนซิน
แก๊สโซฮอล์ออกเทน 95) จ านวน 1 คัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณ างบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี ในลั กษณ ะค่ าใช้ สอยและค่ า
สาธารณูปโภค 
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 
(ส านักงานปลัด) 
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          ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึก
ข้อมูล  แฮนดี้ไดร์ฟ  หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล 
เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองคลัง) 
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แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
 

งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 15,000 บาท 
     งบด าเนินงาน รวม 15,000 บาท 
          หมวด ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท 
          ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

จ านวน 15,000 บาท 

                1.โครงการบูรณาการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ตั้งไว้  5,000 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ค่า
ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจัดท าเอกสารเผยแพร่ ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น
ส าหรับงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 
1634 ลงวันที่ 22 กนัยายน 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 
661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
(ส านักงานปลัด) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 161  
               2.โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 
10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่า
วิทยากร ค่าติดต่อประสานงาน ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ที่จ าเป็นส าหรับงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ส านักงานปลัด) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 160 
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งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 183,000 บาท 
     งบด าเนินงาน รวม 183,000 บาท 
          หมวด ค่าใช้สอย รวม 183,000 บาท 
          ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

จ านวน 183,000 บาท 

                 1.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง  ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ช่วยเหลือ 
ป้องกัน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับงานนี้ มอบให้กับประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 
ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2560 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสา
ธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2560 
(ส านักงานปลัด) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 160  
                 2.โครงการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค ตั้งไว้ 
30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ เช่น ค่าจัดซื้อน้ า
อุปโภค บริโภค ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เป็นการช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนเบื้องต้น กรณีที่ระบบประปาไปไม่ถึง หรือน้ าประปาไม่ไหล 
หรือเกิดภัยแล้ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 
ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2560 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสา
ธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
(ส านักงานปลัด) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 161  
                 3.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติทุกรูปแบบ 
(วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ดินโคลนถล่ม และภัยอ่ืนๆ) ตั้งไว้ 80,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ช่วยเหลือ 
ป้องกัน วัสดุก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ ติดตั้งสัญญาณเตือนภัย และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็นส าหรับงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 
ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2560 
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7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสา
ธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2560 
(ส านักงานปลัด) 
 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 161  
                 4.โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ตั้งไว้ 8,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าติดต่อ
ประสานงาน ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับ
งานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 
ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2560 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสา
ธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2560 
(ส านักงานปลัด) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 185  
                 5.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ า ตั้งไว้ 35,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ เช่น วัสดุไม้ไผ่ กระสอบปุ๋ย ปูน 
ทราย ดิน เชือก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับงานนี้  ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 
ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2560 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสา
ธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2560 
(ส านักงานปลัด) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 161  
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แผนงาน การศึกษา 
 

งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 15,865,060 บาท 
     งบบุคลากร รวม 6,931,860 บาท 
          หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,931,860 บาท 
          ประเภท เงินเดือนพนักงาน จ านวน 4,861,260 บาท 
                1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือน จ านวน  3 อัตรา รวม 12 เดือน เป็นเงิน 940,800 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที่ 4) ข้าราชการองค์ 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559  
5) ตามประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2561 – 2563 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2561 
6) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
(กองการศึกษา) 
                2.เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานครู อบต. จ านวน 9  อัตรา รวม 12 เดือน รวมเป็นเงิน 2,658,780 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
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3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที่ 4) ข้าราชการองค์ 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 
6) หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0023.3/ว 22900 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560  
(กองการศึกษา) 
                3.เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 5 อัตรา รวม 12 เดือน รวมเป็นเงิน 1,261,680 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที่ 4) ข้าราชการองค์ 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2560 
6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 
1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560  
(กองการศึกษา) 
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          ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน จ านวน 24,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าพ้ืนที่พิเศษให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน  1  
อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการ พนักงานส่วนต าบล ส าหรับการปฏิบัติงาน 
ประจ าส านักงานในพ้ืนที่ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 
3. ประกาศพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการส าหรับการที่ปฏิบัติงานประจ า
ส านักงานในพื้นท่ีพิเศษ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2560 
(กองการศึกษา)                

   

    

          ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา (ระดับ
ต้น) อัตราเดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559  
 (กองการศึกษา) 

   

          ประเภท เงินวิทยฐานะ จ านวน 218,400 บาท 
                1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินวิทยฐานะช านาญการของพนักงานครู อบต. 
จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 84,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลง
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 
2) หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0023.3/ว 22900 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 
(กองการศึกษา) 
                2.เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินวิทยฐานะช านาญการพิเศษและค่าตอบแทน
รายเดือนของพนักงานครู อบต. จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลง
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 
3) หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0023.3/ว 22900 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 
(กองการศึกษา)                 
    

          ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,630,200 บาท 
                1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จ านวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา รวม 12 
เดือน เป็นเงิน  929,040 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามประกาศ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก เรื่องประกาศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 
2558 
2) ตามประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2561 – 2563 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2561   
(กองการศึกษา) 
                2.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) จ านวน  2  อัตรา รวม 12 เดือน เป็นเงิน 
234,720 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 
2) หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0023.3/ว 22900 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 
(กองการศึกษา) 
                3.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จ านวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน เป็นเงิน 250,440 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 24,840 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป จ านวน 225,600 บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 
1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560  
(กองการศึกษา) 
                4.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างทั่วไป 
(ภารโรง) จ านวน 1  อัตรา รวม 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  
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- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2560  
2) หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0023.3/ว 22900 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 
(กองการศึกษา) 
                5.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างทั่วไป 
(ผู้ดูแลเด็ก) จ านวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 
1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560  
(กองการศึกษา) 
    

          ประเภท เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง จ านวน 156,000 บาท 
                1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวที่
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา รวม 12 เดือน เป็นเงิน 
36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามประกาศ ดังนี้ 
1) ประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง เรื่องแผนอัตราก าลั ง 3 ปี  ประจ าปี
งบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) พ.ศ.
2558 
(กองการศึกษา)  
                2.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวที่
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) จ านวน 2  
อัตรา รวม 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 
2) หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0023.3/ว 22900 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 
(กองการศึกษา) 
                3.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวที่
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จ านวน  2  อัตรา รวม 12 
เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 
1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560   
(กองการศึกษา) 
                4.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวที่
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จ านวน 1  อัตรา รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 
2) หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0023.3/ว 22900 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 
(กองการศึกษา) 
                5.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวที่
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) จ านวน 2  อัตรา รวม 12 เดือน 
เป็นเงิน 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 
1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560  
(กองการศึกษา) 
    

     งบด าเนินงาน รวม 5,239,200 บาท 
          หมวด ค่าตอบแทน รวม 44,100 บาท 
          ประเภท ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ที่มีสิทธิได้รับค่า
เช่าบ้านตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 
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          ประเภท ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 8,100 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าการศึกษาของบุตรของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 
1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560   
(กองการศึกษา) 

   

    
          หมวด ค่าใช้สอย รวม 2,906,126 บาท 
          ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 464,262 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้าง
คนงานทั่วไป ค่าจ้างครูอัตราจ้าง ผู้ดูแลเด็ก ผู้สอนภาษากะเหรี่ยง ภารโรง ผู้
ประกอบอาหาร ค่าจ้างเหมาพาหนะน าส่งนักเรียนไปสถานพยาบาล ค่ารถ
รับส่งนักเรียน และค่าบริการอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 200,000 
บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 264,262 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณ างบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี ในลั กษณ ะค่ าใช้ สอยและค่ า
สาธารณูปโภค 
(กองการศึกษา) 
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          ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

จ านวน 2,421,864 บาท 

                1.เพ่ื อ จ่ าย เป็ น ค่ า ใช้ จ่ าย ใน การ เดิ น ท างไป ราชก าร ใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 15,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
การศึกษาดูงาน ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง   (รายได้
จริง+เงินอุดหนุน ปี 2560 จ านวน 59,412,409.34 x 3 % = 1,782,372.28 
บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 
ตุลาคม 2548 เรื่องการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการศึกษาดูงานทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองการศึกษา) 
 

                2.โครงการเตรียมรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งไว้ 100,000 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่า
ติดต่อประสานงาน ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นส าหรับงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษา) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 163  
 

               3.โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดท าแผนพัฒนาและพัฒนา
หลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
เช่น ค่าการศึกษาดูงาน ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
(กองการศึกษา) 
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 173 
 

                โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 
2,296,864 บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
 

ค่าอาหารกลางวัน 
               1. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าอาหารกลางวัน  ตั้งไว้ 464,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่ าจัดซื้อวัตถุดิบ
ประกอบอาหารและอ่ืนๆให้แก่ โรงเรียน ตชด.บ้านถ้ าเสือ จ านวน 116 คน มื้อ
ละ 20 บาท จ านวน 200 วัน (116x20x200) ทั้งนี้ เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน  
2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16 
มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
(ฉบับที ่2) 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2560 
(กองการศึกษา) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 174  
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               2. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก  ตั้งไว้ 
666,400 บาท จ านวน 136 คน มื้อละ  20  บาท จ านวน 245 วัน แยกเป็น 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้างภิบาล หมู่ที่ 1 จ านวน 32 คน (32x20x245) 
จ านวน  156,800 บาท 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวฝาย หมู่ที่  2 จ านวน 27 คน (27x20x245)      
จ านวน  132,300 บาท 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะเด๊ะ หมู่ที่  4 จ านวน 34 คน (34x20x245) 
จ านวน  166,600 บาท 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ าเสือ หมู่ที่  5 จ านวน 23 คน (23x20x245)     
จ านวน  112,700 บาท 
  - ศู นย์ พัฒ นาเด็ ก เล็ กบ้ านขุนห้ วยแม่ สอด หมู่ ที่  6 จ านวน  20 คน 
(20x20x245)  จ านวน  98,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าจัดซื้อวัตถุดิบ
ประกอบอาหารและอ่ืนๆ  ทั้งนี้ เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน  
2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16 
มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
(ฉบับที่ 2) 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2560 
(กองการศึกษา) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 174  
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โครงการส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
               3.ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
(โรงเรียน  ตชด .บ้ านถ้ า เสื อ )  ตั้ ง ไว้   20,000  บาท  เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ า 
ค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุในการผลิตสื่อการสอน ค่าฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับงานนี้  ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไป จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2560 
(กองการศึกษา) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 173  
                4.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนระบบ Wireless Fidelity : 
WIFI ต้ังไว้ 25,680 บาท เพ่ือใช้ในโรงเรียนตชด. ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 
18,480 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 7,200 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2560 
(กองการศึกษา) 
                 5.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ตั้ งไว้ 
100,000 บาท เพ่ือใช้เป็นการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียน ตชด.บ้าน
ถ้ าเสือ เช่น ค่าหนังสือ สมุด ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับงานนี้  ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2560 
(กองการศึกษา) 
                6.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด  ตั้ง
ไว้48,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานครู อบต. โรงเรียน ตชด. 
บ้านถ้ าเสือ  เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก  ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทางไป
ราชการ  ศึกษาดูงาน เข้าอบรม สัมมนา ประชุม เข้าร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ จ านวน 12,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
จ านวน 36,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
(กองการศึกษา) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 174  
                 7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กและครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 
20,000 บาท แยกเป็น  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้างภิบาล หมู่ที่ 1 จ านวน  4,000 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2  จ านวน  4,000 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะเด๊ะ หมู่ที่ 4 จ านวน  4,000 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ าเสือ หมู่ที่ 5 จ านวน  4,000 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนห้วยแม่สอด หมู่ที่ 6 จ านวน  4,000 บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น  ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก  ค่าเบี้ยเลี้ยง 
เดินทางไปราชการศึกษาดูงาน เข้าอบรม  สัมมนา ประชุม  เข้าร่วมจัด
กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
น าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
(กองการศึกษา) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 174  
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                 8.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ตั้งไว้   50,000 
บาท เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อ ค่าซ่อมแซม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่า
จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนส าหรับงานนี้  ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2560 
(กองการศึกษา)  
                9. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  ตั้งไว้  
21,000 บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่โรงเรียน 15,000 บาท ครูแกนน าใน
โรงเรียน 3,000 บาท และเจ้าหน้าที่  อปท. 3,000 บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2560 
(กองการศึกษา)  
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจน) 
                10.ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน ตั้งไว้  36,000  บาท 
(จ านวน 36 คนๆละ 1,000 บาท) เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบิดา/มารดา/
ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี ทั้งนี้จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2560 
(กองการศึกษา)  
 

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
           11. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งไว้ 259,500 บาท  จ านวน 
116 คน แยกเป็น 
   ค่ารายหัว จ านวน 215,000 บาท 
   - ระดับอนุบาลศึกษา จ านวน  27 คนๆละ 850 บาทต่อภาคเรียน 
(27x2x850) เป็นเงิน 45,900 บาท   
   - ระดับประถมศึกษา จ านวน  89 คนๆละ 950 บาทต่อภาคเรียน 
(89x2x950) เป็นเงิน 169,100 บาท   
   ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม (Top up) 
   - ระดับประถมศึกษา จ านวน 89 คนๆละ 250 บาทต่อภาคเรียน 
(89x2x250) เป็นเงิน 44,500 บาท  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น  ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ และค่า
พัฒนาการให้กับนักเรียน ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน  
2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16 
มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
(ฉบับที่ 2) 
 
 

http://koratcity.no-ip.org/koratcity/book/2557/jun/30-57/mt0808.2-v1672.pdf
http://koratcity.no-ip.org/koratcity/book/2557/jun/30-57/mt0808.2-v1672.pdf
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5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2560 
(กองการศึกษา) 
            12. ค่าหนังสือเรียน ตั้งไว้ 66,824 บาท จ านวน 116 คน แยกเป็น 
- ระดับอนุบาลศึกษา  จ านวน 27 คนๆละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 5,400 บาท 
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 17 คนๆละ 625 บาท/ปีเป็นเงิน 10,625 บาท 
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 2  จ านวน 13 คนๆละ 619 บาท/ปี เป็นเงิน 8,047 บาท 
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 14 คนๆละ 622 บาท/ปี เป็นเงิน 8,708 บาท 
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 18 คนๆละ673 บาท/ปี เป็นเงิน 12,114 บาท 
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 13 คนๆละ806 บาท/ปี เป็นเงิน 10,478 บาท 
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 14 คนๆละ818 บาท/ปี เป็นเงิน 11,452 บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น  ค่าจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับนักเรียน ทั้งนี้จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน  
2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16 
มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
(ฉบับที่ 2) 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0893.3/ ว 3149 ลงวันที่  5 
มิถุนายน 2558 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่  15 
กรกฎาคม 2559 
(กองการศึกษา) 
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         13. ค่าอุปกรณ์การเรียน ต้ังไว้ 40,110 บาท จ านวน 116 คน แยกเป็น 
   - ระดับอนุบาลศึกษา จ านวน  27 คนๆละ 100 บาทต่อภาคเรียน 
(27x2x100) เป็นเงิน 5,400 บาท   
   - ระดับประถมศึกษา จ านวน  89 คนๆละ 195 บาทต่อภาคเรียน 
(89x2x195) เป็นเงิน 34,710 บาท  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น  ค่าจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน ตาม 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 
3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน  
2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16 
มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
(ฉบับที่ 2) 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2560 
(กองการศึกษา) 
            14. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 40,140 บาท  จ านวน 116 คน 
แยกเป็น 
   - ระดับอนุบาลศึกษา จ านวน 27 คนๆละ 300 บาท/ปี (27x300) เป็นเงิน 
8,100 บาท   
   - ระดับประถมศึกษา จ านวน 89 คนๆละ 360 บาท/ปี (89x360) เป็นเงิน 
32,040 บาท   
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เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียน ทั้งนี้จะ
เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน  
2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16 
มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
(ฉบับที่ 2) 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2560 
(กองการศึกษา) 
             15. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตั้งไว้ 54,330 บาท  จ านวน 
116 คน แยกเป็น 
     - ระดับอนุบาลศึกษา จ านวน  27 คนๆละ 215 บาทต่อภาคเรียน 
(27x2x215) เป็นเงิน 11,610 บาท   
     - ระดับประถมศึกษา จ านวน  89 คนๆละ 240 บาทต่อภาคเรียน 
(89x2x240) เป็นเงิน 42,720 บาท   
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น  ค่าจัดกิจกรรม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับงานนี้ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน  
2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16 
มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
(ฉบับที่ 2) 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2560 
(กองการศึกษา) 
             16. ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 231,200 
บาท แยกเป็น 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านค้างภิบาล หมู่ 1 จ านวน 32 คน (32x1,700) 
จ านวน  54,400  บาท   
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านหัวฝาย หมู่ 2  จ านวน 27 คน (27x1,700)    
จ านวน  45,900  บาท   
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านพะเด๊ะ หมู่ 4  จ านวน 34 คน (34x1,700)   
จ านวน  57,800  บาท     
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านถ้ าเสือ หมู่ 5 จ านวน 23 คน (23x1,700)    
จ านวน  39,100  บาท   
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านขุนห้วยแม่สอด หมู่ 6  จ านวน 20 คน (20x 
1,700) จ านวน  34,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น  ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ และค่า
พัฒนาการให้กับนักเรียน ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน  
2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16 
มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
(ฉบับที่ 2) 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2560 
(กองการศึกษา) 
            17. ค่าหนังสือเรียน ตั้งไว้ 27,200 บาท จ านวน 136 คน แยกเป็น 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านค้างภิบาล หมู่ 1 จ านวน 32 คนๆละ 200 บาท/ปี
เป็นเงิน 6,400 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านหัวฝาย หมู่ 2  จ านวน 27 คนๆละ 200 บาท/ปี 
เป็นเงิน 5,400 บาท 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านพะเด๊ะ หมู่ 4  จ านวน 34 คนๆละ 200 บาท/ปี เป็น
เงิน 6,800 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านถ้ าเสือ จ านวน 23 คนๆละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 
4,600 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านขุนห้วยแม่สอด จ านวน 20 คนๆละ 200 บาท/ปี 
เป็นเงิน 4,000 บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น  ค่าจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับนักเรียน ทั้งนี้จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน  
2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับ 
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16 
มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
(ฉบับที่ 2) 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0893.3/ ว 3149 ลงวันที่  5 
มิถุนายน 2558 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่  15 
กรกฎาคม 2559 
(กองการศึกษา) 
         18. ค่าอุปกรณ์การเรียน ต้ังไว้ 27,200 บาท จ านวน 136 คน แยกเป็น 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านค้างภิบาล หมู่ 1 จ านวน 32 คนๆละ 200 บาท/ปี
เป็นเงิน 6,400 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านหัวฝาย หมู่ 2  จ านวน 27 คนๆละ 200 บาท/ปี 
เป็นเงิน 5,400 บาท 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านพะเด๊ะ หมู่ 4  จ านวน 34 คนๆละ 200 บาท/ปี เป็น
เงิน 6,800 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านถ้ าเสือ จ านวน 23 คนๆละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 
4,600 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านขุนห้วยแม่สอด จ านวน 20 คนๆละ 200 บาท/ปี 
เป็นเงิน 4,000 บาท    
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น  ค่าจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน ตาม 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 
3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน  
2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16 
มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
(ฉบับที่ 2) 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2560 
(กองการศึกษา) 
            19. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 40,800 บาท  จ านวน 136 คน 
แยกเป็น 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านค้างภิบาล หมู่ 1 จ านวน 32 คนๆละ 300 บาท/ปี
เป็นเงิน 9,600 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านหัวฝาย หมู่ 2  จ านวน 27 คนๆละ 300 บาท/ปี 
เป็นเงิน 8,100 บาท 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านพะเด๊ะ หมู่ 4  จ านวน 34 คนๆละ 300 บาท/ปี เป็น
เงิน 10,200 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านถ้ าเสือ จ านวน 23 คนๆละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 
6,900 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านขุนห้วยแม่สอด จ านวน 20 คนๆละ 300 บาท/ปี 
เป็นเงิน 6,000 บาท    
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียน ทั้งนี้จะ
เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน  
2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16 
มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
(ฉบับที่ 2) 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2560 
(กองการศึกษา) 
             20. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตั้งไว้ 58,480 บาท  จ านวน 
136 คน แยกเป็น 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านค้างภิบาล หมู่ 1 จ านวน 32 คนๆละ 430 บาท/ปี
เป็นเงิน 13,760 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านหัวฝาย หมู่ 2  จ านวน 27 คนๆละ 430 บาท/ปี 
เป็นเงิน 11,610 บาท 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านพะเด๊ะ หมู่ 4  จ านวน 34 คนๆละ 430 บาท/ปี เป็น
เงิน 14,620 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านถ้ าเสือ จ านวน 23 คนๆละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 
9,890 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านขุนห้วยแม่สอด จ านวน 20 คนๆละ 430 บาท/ปี 
เป็นเงิน 8,600 บาท      
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น  ค่าจัดกิจกรรม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับงานนี้ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน  
2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16 
มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
(ฉบับที่ 2) 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2560 
(กองการศึกษา) 
 

          ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอ่ืนๆ 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร  
และทรัพย์สินอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 
สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณ างบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี ในลั กษณ ะค่ าใช้ สอยและค่ า
สาธารณูปโภค 
(กองการศึกษา) 
    

          หมวด ค่าวัสดุ รวม 2,288,974 บาท 
          ประเภท วัสดุส านักงาน จ านวน     20,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กระดาษ ค่าถ่ายเอกสาร ม้านั่งหินอ่อน 
โต๊ะหินอ่อน ฯลฯ ใช้ในกองการศึกษา โรงเรียน ตชด.บ้านถ้ าเสือ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองการศึกษา) 
 

   

          ประเภท วัสดุไฟฟ้า จ านวน     59,500 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น หลอดไฟ สวิตช์ไฟ บัลลาศ 
สายไฟ ฟิวส์  สตาร์ทเตอร์ โคมไฟ ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นส าหรับการจัด
กิจกรรมใช้ในกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
 (กองการศึกษา) 

   

          ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน     20,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้กวาด น้ ายาล้างจาน น้ ายาขัดห้องน้ า จาน 
ชาม แก้วน้ า ที่นอน มุ้ง หมอน ชุดเครื่องครัว ค่าจัดซื้อน้ าดื่มให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองการศึกษา) 
          ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 2,161,474 บาท 
                ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ต้ังไว้ 2,161,474 บาท จ านวน 1,128 
คนๆละ 7.37 บาท ให้กับโรงเรียนในสังกัด นอกสังกัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 260 วัน  แยกเป็น 
     1.โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) 
จ านวน 876 คน (876x7.37x260) เป็นเงิน 1,678,591.20 บาท 
     2.โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) จ านวน 116 คน 
(116x7.37x260) เป็นเงิน 222,279.20 บาท 
     3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด) ที่ อปท.จัดตั้งขึ้นและรับถ่ายโอน จ านวน 
136 คน (136x7.37x260) เป็นเงิน 260,603.20 บาท 
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน  
2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2560 
(กองการศึกษา) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 174  

   

          ประเภท วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น หิน ทราย ปูน ไม้ขนาดต่างๆ 
ฯลฯ  ใช้ในกองการศึกษา  โรงเรียน ตชด.บ้านถ้ าเสือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์เรียนคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

   

http://koratcity.no-ip.org/koratcity/book/2557/jun/30-57/mt0808.2-v1672.pdf
http://koratcity.no-ip.org/koratcity/book/2557/jun/30-57/mt0808.2-v1672.pdf
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 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองการศึกษา) 
 

          ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 3,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง 
แก๊ส ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ ใช้ในกองการศึกษา  โรงเรียน ตชด.บ้านถ้ าเสือ  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์เรียนคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 (กองการศึกษา)  

   

    

          ประเภท วัสดุเกษตร จ านวน 3,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น จอบ เสียม 
มีด กรรไกรตัดหญ้า ปุ๋ย สารเคมีก าจัดวัชพืช เมล็ดพันธ์พืช ฯลฯ ใช้ในกอง
การศึกษา โรงเรียน ตชด.บ้ านถ้ าเสือ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ เรียน
คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองการศึกษา) 
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          ประเภท วัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สิ่งของ เครื่องมือ  เครื่องใช้
เกี่ยวกับงานโฆษณา  เช่น ฟิล์มถ่ายรูป  พร้อมค่าจ้างอัดล้าง ค่าถ่าน ค่าแผ่น
เมมโมรี่สติ๊ก ส าหรับกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล  ค่าไม้อัดแน่นป้าย  กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี ค่าป้ายผ้า ฯลฯ ใช้ในกองการศึกษา  โรงเรียน ตชด.บ้านถ้ าเสือ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์เรียนคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองการศึกษา) 

   

          ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึก
ข้อมูล  แฮนดี้ไดร์ฟ  หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องเลเซอร์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง  สาย
เคเบิล  เมาส์   เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ   ใช้ในกองการศึกษา  
โรงเรียน ตชด.บ้านถ้ าเสือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์เรียนคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองการศึกษา) 
 

   

     งบลงทุน รวม 190,000 บาท 
          หมวด ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รวม 190,000 บาท 
          ประเภท ค่าบ ารุงรักษา และปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 190,000 บาท 
              1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ 
โรงเรียน ตชด.บ้านถ้ าเสือ ตั้งไว้ 150,000 บาท ตามแบบแปลน อบต.ก าหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2560 
(กองการศึกษา) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 170  
              2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และศูนย์
เรียนรู้อ่ืนๆ ตั้งไว้ 40,000 บาท ตามแบบแปลน อบต.ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2560 
(กองการศึกษา) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 168  
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     งบเงินอุดหนุน รวม 3,504,000 บาท 
          หมวด เงินอุดหนุน รวม 3,504,000 บาท 
          ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 3,504,000 บาท 
             โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 4 โรงเรียน อัตรามื้อละ 
20 บาท/คน  จ านวน 200 วัน (876 คน) 
- ร.ร.บ้านค้างภิบาล จ านวน 153 คน (153x20x200) เป็นเงิน 612,000 บาท 
- ร.ร.บ้านหัวฝาย จ านวน 435 คน (435x20x200) เป็นเงิน 1,740,000 บาท 
- ร.ร.บ้านแม่ตาวใหม่ จ านวน 138 คน (149x20x200) เป็นเงิน 552,000 
บาท 
- ร.ร.บ้านพะเด๊ะ จ านวน 150 คน (150x20x200) เป็นเงิน 600,000 บาท 
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  
มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน  
2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16 
มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2551 
(ฉบับที่ 2) 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 
8) หนังสือโรงเรียนบ้านค้างภิบาล ที่  ศธ 04056.0123/158 ลงวันที่  6 
กรกฎาคม 2561 

   

http://koratcity.no-ip.org/koratcity/book/2557/jun/30-57/mt0808.2-v1672.pdf
http://koratcity.no-ip.org/koratcity/book/2557/jun/30-57/mt0808.2-v1672.pdf
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9) หนังสือโรงเรียนบ้านหัวฝาย ที่ ศธ 04056.0122/220 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 
2561 
10) หนังสือโรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ ที่ ศธ 04056.0124/160 ลงวันที่ 9 
กรกฎาคม 2561 
11) หนังสือโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ ที่  ศธ 04056.0125/154 ลงวันที่  5 
กรกฎาคม 2561 
(กองการศึกษา) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 211 
 

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 30,000 บาท 
     งบ ด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 
          หมวด ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 
          ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

จ านวน 30,000 บาท 

                1.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ตั้งไว้ 30,000 บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่า
ของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้     
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษา) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 163    
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แผนงาน สาธารณสุข 
 

งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,599,960 บาท 
     งบบุคลากร รวม 2,280,300 บาท 
          หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,280,300 บาท 
          ประเภท เงินเดือนพนักงาน จ านวน 830,160 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา  
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน  830,160 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2557 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที่ 4)  
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 
5) ตามประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2561 – 2563 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2561   
6) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
(กองสาธารณสุข) 

   

    

          ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
(ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  
- เป็นไปตามประกาศ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก (ก.อบต.จังหวัด
ตาก) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. ลง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 38 
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2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 
(กองสาธารณสุข) 

    

            ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,296,000   บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จ านวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 9 อัตรา รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 1,296,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามประกาศ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก เรื่องประกาศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 
2558 
2) ตามประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2561 – 2563 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2561  
(กองสาธารณสุข)  

   

    

            ประเภท เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง จ านวน 112,140   บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวที่
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 9 อัตรา  
รวม 12 เดือน เป็นเงิน 112,140 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามประกาศ ดังนี้ 
1) ประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปี
งบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) พ.ศ.
2558 
(กองสาธารณสุข)  

   

    

     งบด าเนินงาน รวม 1,179,660 บาท 
          หมวด ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 
          ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองสาธารณสุข)  
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          หมวด ค่าใช้สอย รวม 870,000 บาท 
          ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 750,000 บาท 
                   1)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ 
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนและค่าจ้าง
เหมาบริการ เช่น ค่าจ้างคนงานทั่วไป ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะ ค่าบริการอ่ืนๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 736,068 บาท 
                2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาส ารวจข้อมูลจ านวนสุนัข/แมว ทั้งที่มี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยให้ท าการส ารวจปีละ 2 ครั้ง (ครั้งแรกภายใน
เดือน ธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือน มิถุนายน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป จ านวน 13,932 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณ างบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี ในลั กษณ ะค่ าใช้ สอยและค่ า
สาธารณูปโภค 
5) หนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ 
ตก 0023.3/ว 10625 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561    
(กองสาธารณสุข)  

   

    

          ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

จ านวน 40,000 บาท 

                1 .เพ่ื อจ่ าย เป็ น ค่ า ใช้ จ่ าย ใน การ เดิ น ท างไป ราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร การศึกษาดูงาน ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก 
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 10,000 บาท  เพ่ือ
เดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่  19 
ตุลาคม 2548 เรื่องการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการศึกษาดูงานทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายได้จริง+เงิน
อุดหนุน ปี 2560 จ านวน 59,412,409.34 x 3 % = 1,782,372.28 บาท) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
4) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 
19 ตุลาคม 2548 เรื่องการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการศึกษาดู
งานทั้งในประเทศ และต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองสาธารณสุข)   
                 2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะ ตั้งไว้  30,000 
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าจัดกิจกรรม ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง  ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 
10,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 20,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
(กองสาธารณสุข)           
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 185  

 

          ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 80,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอ่ืนๆ 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพ่นหมอก
ควัน เครื่องพ่นฝอยละออง ยานพาหนะ และทรัพย์สินอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 
สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณ างบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี ในลั กษณ ะค่ าใช้ สอยและค่ า
สาธารณูปโภค 
(กองสาธารณสุข)     

 

          หมวด ค่าวัสดุ รวม 279,660 บาท 
          ประเภท วัสดุส านักงาน จ านวน 14,660 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เช่น กระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กระดาษ  ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองสาธารณสุข)  

   

    

          ประเภท วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น หิน ทราย ปูน ไม้ขนาดต่างๆ 
สังกะสี ตะปู ฯลฯ เพ่ือใช้ในกองสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองสาธารณสุข)  

   

    

          ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะ ยางนอก 
ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
(กองสาธารณสุข)  
    

          ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 200,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง  
แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 - เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
(กองสาธารณสุข) 
 

   

          ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบท น้ ายาพ่นหมอกควัน น้ ายาพ่น
ฝอยละออง วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เวชภัณฑ์ ยารักษาโรค ตู้ยา ชุดปฐม
พยายามเบื้องต้น น้ ายาต่างๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองสาธารณสุข) 
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          ประเภท วัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สิ่งของ เครื่องมือ  
เครื่องใช้เกี่ยวกับงานโฆษณา เช่น ฟิล์มถ่ายรูป พร้อมค่าจ้างอัดล้าง ค่าถ่าน ค่า
แผ่นเมมโมรี่สติ๊ก ส าหรับกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล ค่าไม้อัดแน่นป้าย  
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ค่าป้ายผ้า ฯลฯ ในการเผยแพร่ข่าวสารของ
ทางราชการในกิจกรรมของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองสาธารณสุข) 

   

          ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  
แฮนดี้ไดร์ฟ หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่ อง สายเคเบิล เมาส์  
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองสาธารณสุข) 

     งบ เงินอุดหนุน 
          หมวด เงินอุดหนุน           
            ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน  
                  เพ่ือจ่ายเป็น เงิน อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน  7  หมู่บ้านๆ ละ  
20,000 บาท ประกอบด้วย  
หมู่ที่ 1 บ้านค้างภิบาล 

1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารีฯ จ านวน 6,200 บาท 

2. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One 
จ านวน 6,900 บาท 

3. โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวน 6,900 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    รวม  
    รวม  
จ านวน       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140,000 
140,000 
140,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บาท 
บาท 
บาท 
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หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย  
1. โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม 

บรมราชกุมารี จ านวน 6,335 บาท 
2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จ านวน 6,850 บาท 
3. โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จ านวน 6,815 บาท 
หมู่ที่ 3 บ้านแม่ตาวใหม่ 

1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จ านวน 5,000 บาท 

2. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One 
จ านวน 7,500 บาท 

3. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จ านวน 7,500  บาท 
หมู่ที่ 4 บ้านพะเด๊ะ 

1. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  จ านวน  10,000 
บาท 

2. โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน จ านวน 5,000 บาท 
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก จ านวน  5,000 บาท 

หมู่ที่ 5 บ้านถ้ าเสือ 
1. โครงการชุมชนร่วมใจท าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันภัย 

โรคไข้เลือดออก จ านวน 7,500 บาท 
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก จ านวน 7,500 บาท 
3. โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน จ านวน 5,000 บาท 

หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยแม่สอด 
1. โครงการยกระดับโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนระดับทอง  

จ านวน 10,000 บาท 
2. โครงการป้องกันโรคหนอนพยาธิ จ านวน 5,000 บาท 
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 

จ านวน 5,000 บาท 
หมู่ที่ 7 บ้านเอ้ืองดอย 

1. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One 
จ านวน 6,700 บาท 

2. โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน จ านวน 6,700 บาท 
3. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จ านวน 6,600 บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบบัที่ 6 พ.ศ. 2552 
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด  เทศบาล  
และองค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการสาธารณะ  ลงวันที่   23  
พฤศจิกายน  2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2560  เรื่อง  แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขเพ่ิมเติม 
7) หนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ 
ตก 0023.3/ว 10625 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561  
8) หนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ 
ตก 0023.3/ว 10625 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 
9) หนังสือบ้านค้างภิบาล ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 
10) หนังสือบ้านหัวฝาย ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 
11) หนังสือบ้านแม่ตาวใหม่ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 
12) หนังสือบ้านพะเด๊ะ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 
13) หนังสือบ้านถ้ าเสือ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
14) หนังสือบ้านขุนห้วยแม่สอด ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 
15) หนังสือบ้านเอื้องดอย ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561      
(กองสาธารณสุข) 
 

งาน โรงพยาบาล  รวม 275,000 บาท 
     งบด าเนินงาน รวม 275,000 บาท 
          หมวด ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท 
            ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

จ านวน   275,000   บาท 

                1.โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก  ตั้งไว้  200,000  บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ค่าจัดซื้อน้ ามัน ค่า
ทรายอะเบท ค่าน้ ายา ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน ค่าจัดท าเอกสารแจกจ่าย
ให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ 
ตก 0023.3/ว 10625 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 (กองสาธารณสุข) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 177   
              2. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้  
75,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุ
การแพทย์ ค่าใบรับรองการฉีดวัคซีน เครื่องหมายประจ าสัตว์ ค่าวัสดุ
ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นไวนิลประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับงานนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 5,340 
บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 69,660 บาท 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 17 
4) หนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ 
ตก 0023.3/ว 10625 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 
มกราคม 2560 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลง
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลง
วันที่ 10 เมษายน 2561 
(กองสาธารณสุข) 
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แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 
 

งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,723,640 บาท 
     งบบุคลากร รวม 1,568,040 บาท 
          หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,568,040 บาท 
          ประเภท เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,067,640 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา  
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 1,067,640 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559   
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที่ 4) ข้าราชการองค์ 
5) ตามประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2561 – 2563 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2561  
6) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
(กองสวัสดิการสังคม) 

   

    

          ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 
                1.เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการ
สังคม (ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 - เป็นไปตามประกาศ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
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3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก (ก.อบต.จังหวัดตาก) 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. ลงวันที่ 
26 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 38 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 
(กองสวัสดิการสังคม) 
                2.เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายกองสวัสดิการ
สังคม (ระดับต้น) เดือนละ 1,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 - เป็นไปตามประกาศ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก (ก.อบต.จังหวัดตาก) 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. ลงวันที่ 
26 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 38 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 
(กองสวัสดิการสังคม) 
    

          ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 440,400 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน เป็นเงิน 440,400 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามประกาศ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก เรื่องประกาศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 
2558 
2) ตามประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2561 – 2563 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2561  
(กองสวัสดิการสังคม)  
 
 
 
 

   

    
บ    
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     งบด าเนินงาน รวม 145,600 บาท 
          หมวด ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท 
          ประเภท ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ที่มีสิทธิได้รับค่า
เช่าบ้านตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 
(กองสวัสดิการสังคม) 

   

    

          หมวด ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 
    

 

          ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

จ านวน 30,000 บาท 

                1.เพ่ื อ จ่ าย เป็ น ค่ า ใช้ จ่ าย ใน การ เดิ น ท างไป ราชก าร ใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร การศึกษาดูงาน ค่าลงทะเบียน ค่าท่ีพัก 
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้  30,000 บาท  
เพ่ือเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
(ราย ได้ จ ริ ง+ เงิน อุ ดห นุ น  ปี  2560 จ าน วน  59,412,409.34 x 3 % = 
1,782,372.28 บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 
ตุลาคม 2548 เรื่องการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการศึกษาดูงานทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองสวัสดิการสังคม) 
 
 

   

 

    



 
 

159 
 

          ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอ่ืนๆ 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  ยานพาหนะ 
และทรัพย์สินอื่น ตั้งไว้ 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 า น 
รถจักรยานยนต์ (เครื่องยนต์เบนซิน) จ านวน 1 คัน ตั้งไว้  5,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 
สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณ างบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี ในลั กษณ ะค่ าใช้ สอยและค่ า
สาธารณูปโภค 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2560 
(กองสวัสดิการสังคม) 

   

    

          หมวด ค่าวัสดุ รวม 53,600 บาท 
          ประเภท วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เช่น กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กระดาษ  ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองสวัสดิการสังคม) 
    

          ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 3,600 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันรถจักรยานยนต์ (เครื่องยนต์เบนซิน 
แก็สโซฮอล์ออกเทน 95) จ านวน 1 คัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณ างบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี ในลั กษณ ะค่ าใช้ สอยและค่ า
สาธารณูปโภค  
(กองสวัสดิการสังคม)  

   

    

          ประเภท วัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่  สิ่ งของ เครื่องมือ  
เครื่องใช้เกี่ยวกับงานโฆษณา เช่น ฟิล์มถ่ายรูป พร้อมค่าจ้างอัดล้าง ค่าถ่าน ค่า
แผ่นเมมโมรี่สติ๊ก ส าหรับกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล ค่าไม้อัดแน่นป้าย  
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ค่าป้ายผ้าฯลฯ ในการเผยแพร่ข่าวสารของ
ทางราชการในกิจกรรมของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
(กองสวัสดิการสังคม)  

   

    

          ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  
แฮนดี้ไดร์ฟ หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เมาส์  
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองสวัสดิการสังคม) 

    

      งบ เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 
          หมวด เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 
          ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ จ านวน 10,000 บาท 
             อุดหนุนให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการจัดกิจกรรมตามแผนงานเหล่ากาชาด จังหวัดตาก ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ที่ กช.ตก.ว 182/2560  ลงวันที่ 30 
พฤษภาคม 2560 
 (กองสวัสดิการสังคม) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 212  
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แผนงาน เคหะและชุมชน 

    
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,356,880 

 

บาท 

     งบบุคลากร รวม 2,726,580 บาท 
          หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,726,580 บาท 
          ประเภท เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,021,500 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 3 อัตรา  
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 1,021,500 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559   
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที่ 4) ข้าราชการองค์ 
5) ประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปี
งบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) พ.ศ.
2558 
6) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับคา่จ้าง (ฉบับที่ 4)  
(กองช่าง) 

   

    

          ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท 
                1.เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (ระดับ
ต้น)เดือนละ 1,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  
- เป็นไปตามประกาศ  ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
 

   



 
 

163 
 

2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก (ก.อบต.จังหวัดตาก) 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. ลงวันที่ 
26 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 38 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 
(กองช่าง)              
    

          ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,544,880 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จ านวน 4 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 8 อัตรา รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 1,544,880 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตาม ประกาศ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก เรื่องประกาศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 
2558 
2) ตามประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2561 – 2563 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2561  
(กองช่าง)  

   

 

          ประเภท เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง จ านวน 142,200 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวที่
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 8  อัตรา  
รวม 12 เดือน เป็นเงิน 142,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตาม ประกาศ ดังนี้ 
1) ตามประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2561 – 2563 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2561  
(กองช่าง)  

   

    

     งบด าเนินงาน รวม 484,400 บาท 
          หมวด ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท 
          ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
 (กองช่าง)  
 

          ประเภท ค่าเช่าบ้าน 

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ที่มีสิทธิได้รับค่า
เช่าบ้านตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

 
 
 
 
 
 

จ านวน 

 
 
 
 
 
 

36,000 

 
 
 
 
 
 

บาท 

 

          หมวด ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท 
          ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 30,000 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าจ้างเหมา
ออกแบบก่อสร้าง และค่าบริการอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณ างบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี ในลั กษณ ะค่ าใช้ สอยและค่ า
สาธารณูปโภค   
(กองช่าง)               
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          ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

จ านวน 30,000 บาท 

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร การศึกษาดูงาน ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่า
เบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้  30,000 บาท  เพ่ือเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (รายได้จริง+เงินอุดหนุน ปี 2560 จ านวน 59,412,409.34 x 3 % = 
1,782,372.28 บาท)  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 
ตุลาคม 2548 เรื่องการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการศึกษาดูงานทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง)      
         

   

          ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 80,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอ่ืนๆ 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องขยายเสียง 
เสียงตามสาย ชุดควบคุมเสียง และทรัพย์สินอื่นๆ ตั้งไว้  60,000  บาท และ     
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน รถจักรยานยนต์ 
(เครื่องยนต์เบนซิน) จ านวน 4 คัน ตั้งไว้  20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 
สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณ างบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี ในลั กษณ ะค่ าใช้ สอยและค่ า
สาธารณูปโภค 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2560 (กองช่าง) 
    

          หมวด ค่าวัสดุ รวม 298,400 บาท 
          ประเภท วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เช่น กระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กองช่าง)  

   

    

          ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 85,400 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น บัลลาศ ฟิวซ์ สตาร์เตอร์หลอดไฟ 
โคมไฟ ล าโพง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 50,000 บาท และเงิน
อุดหนุนทั่วไป จ านวน 35,400 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
(กองช่าง)  

   

          ประเภท วัสดุก่อสร้าง จ านวน 123,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ อวัสดุ  เช่น หินทราย ปูน ไม้ขนาดต่ างๆ 
ปูนซีเมนต์ ท่อ ระบายน้ า ตั้งไว้ 123,000 บาทฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จ านวน 
50,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 73,000 บาท 
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 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
 (กองช่าง)                 
    

          ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันรถจักรยานยนต์ (เครื่องยนต์เบนซิน 
แก๊สโซฮอล์ออกเทน 95) จ านวน 5 คันๆละ 3,600 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 
บาท รวมถึงรถยนต์ประเภทอ่ืนและใช้ในภารกิจด้านอ่ืนๆด้วย จ านวน 15,600 
บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณ างบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี ในลั กษณ ะค่ าใช้ สอยและค่ า
สาธารณปูโภค (กองช่าง)  
 

   

          ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  
แฮนดี้ไดร์ฟ หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล  เมาส์  
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
(กองช่าง)  
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     งบเงินอุดหนุน รวม 145,900 บาท 
          หมวด เงินอุดหนุน รวม 145,900 บาท 
          ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 145,900 บาท 
                อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแม่สอด เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ขยายเขตไฟฟ้า เปลี่ยนเสาไฟฟ้า ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า อ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 8 
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 4 
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แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

งาน บริหารงานทั่วไป รวม 50,000 บาท 
     งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 
          หมวด เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 
          ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 50,000 บาท 
                1.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ
แม่สอด (ศตส.อ.แม่สอด) ตั้งไว้  50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการรวมพลังสร้างความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสืออ าเภอแม่สอด ที่ 0318.1 / 2771 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 
(ส านักงานปลัด) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 201   

   

 

งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รวม 55,000 บาท 
     งบด าเนินงาน รวม 55,000 บาท 
          หมวด ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท 
          ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

จ านวน 55,000 บาท 

                1. โครงการปกป้องเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งไว้  5,000  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจัดท าเอกสารแจกจ่ายให้ความรู้ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นส าหรับงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตาม ระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ส านักงานปลัด)                   
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 163            
                2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว ตั้งไว้  10,000  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาวะผู้น าแก่สตรี และพัฒนาสตรีใน
ด้านต่างๆ การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว การส่งเสริมการตั้งศูนย์ช่วยเหลือ การยุติ
ความรุนแรงในครอบครัว เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร ค่าติดต่อประสานงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่า
จัดท าเอกสารแจกจ่ายให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจ าเป็นส าหรับงานนี้   
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 3,488 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปจ านวน 6,512 บาท 
- เป็นไปตาม ระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(กองสวัสดิการสังคม) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 166  
                3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตั้งไว้  10,000  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน ออกค่ายอาสา จัดกิจกรรมร่วมกับสังคม ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น
ส าหรับงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองสวัสดิการสังคม)  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 173  
                4. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ติด
เชื้อ/ผู้มีรายได้น้อย ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี การแบ่งเบาภาระปัญหาความเดือดร้อน การ
ให้ความช่วยเหลือจ าเป็นพ้ืนฐานแก่ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ติดเชื้อ/
ผู้ มี รายได้น้ อย เช่น  ค่ าเป็ น เงินช่วยเหลือ  ค่ าวัสดุ อุปก รณ์  ค่ าติดต่อ
ประสานงาน ค่าจัดท าเอกสารให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
งานนี้ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2560 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 
ลงวันที่ 4 มกราคม 2561    
(กองสวัสดิการสังคม) 
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แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 55,000 บาท 
     งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท 
          หมวด เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท 
          ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 35,000 บาท 
                อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจัดงานประเพณีลอยกระทง
ของแต่ละหมู่บ้าน  ตั้งไว้  35,000 บาท แยกเป็น 
    - หมู่ที่  2   บ้านหัวฝาย                     จ านวน      10,000    บาท 
    - หมู่ที่  3   บ้านแม่ตาวใหม่                จ านวน       5,000     บาท 
    - หมู่ที่  4   บ้านพะเด๊ะ                     จ านวน       5,000     บาท 
    - หมู่ที่  5   บ้านถ้ าเสือ                      จ านวน      5,000      บาท 
    - หมู่ที่  6   บ้านขุนห้วยแม่สอด            จ านวน      5,000      บาท 
    - หมู่ที่  7   บ้านเอื้องดอย                   จ านวน      5,000      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก 
ค่าเงินรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างดนตรี ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จ าเป็นส าหรับงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5) หนังสือบ้านหัวฝาย ที่พิเศษ/2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 
6) หนังสือบ้านแม่ตาวใหม่ ที่พิเศษ/2561  ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 
7) หนังสือบ้านพะเด๊ะ ที่พิเศษ/2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 
8) หนังสือบ้านถ้ าเสือ ที่พิเศษ/2561 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 
9) หนังสือบ้านขุนห้วยแม่สอด ที่พิเศษ/2561 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 
10) หนังสือบ้านเอ้ืองดอย ที่พิเศษ/2561 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 
(กองการศึกษา) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 212 

   

          ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ จ านวน 20,000 บาท 
             อุดหนุนให้กับกิ่ งกาชาดอ าเภอแม่สอด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการจัดงานประเพณีเจ้าพ่อพะวอ และงานกาชาดอ าเภอแม่สอดประจ าปี 
2561 (ปีงบประมาณ 2562) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559  
3) หนังสือกิ่งกาชาดอ าเภอแม่สอด ที่ 018/2561 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 
2561 
(กองการศึกษา) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 212  
 

งาน ศาสนาวัฒนธรรม รวม 100,000 บาท 
     งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 
          หมวด ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 
          ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

จ านวน 100,000 บาท 

                1.โครงการจัดงานวันประเพณีวันสงกรานต์ (รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ)  
ตั้งไว้  50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของ
ที่ระลึก  ค่าของรางวัล  ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับงานนี้  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษา) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 181  
                2. โครงการจัดงานประเพณี วันแห่ เทียนเข้าพรรษา  ตั้ งไว้  
10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดซื้อเทียน ค่าปัจจัยถวายพระ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับงานนี้  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษา)  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 181  
                3. โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นธาตุประจ าต าบล  ตั้ งไว้  
30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของที่
ระลึก ค่าของรางวัล ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จ าเป็นส าหรับงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษา) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 181    
                4. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ม.1 ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก 
ค่าเงินรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างดนตรี ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จ าเป็นส าหรับงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษา) 
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งาน วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 30,000 บาท 
     งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 
          หมวด ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 
          ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

จ านวน 30,000 บาท 

                1.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดซื้อพันธ์ไม้ ของตกแต่ง ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับงานนี้  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ส านักงานปลัด)   
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 159  
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 574,200 บาท 
     งบลงทุน รวม 574,200 บาท 
          หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                    รวม 574,200 บาท 
          ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน   295,000 บาท 
  

                1.โครงการวางท่อระบายน้ าภายในต าบล (ซอยนางเมย หมู่ 1) ตั้ง
ไว้ 16,000 บาท ขนาดท่อ 0.60 เมตร ลึก 1.00 เมตร จ านวน 6 ท่อ ตามแบบ
แปลน อบต. ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(กองช่าง) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 135 
                2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ( นายเอกชัย  
โพธิรัง) ตั้งไว้ 73,600 บาท ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ตามแบบแปลน อบต. ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กองช่าง) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2561 หน้า 4 
                3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (นางกาญจนา 
อุตตะมะ) ตั้งไว้ 79,800 บาท ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 57.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลน อบต. ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542(กองช่าง) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2561 หน้า 5                              
                4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (เส้นทางต่อซอย
นางสุกัญญา) ตั้งไว้ 63,700 บาท ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลน อบต. ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(กองช่าง) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 90 
                5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ 7 
(ซอยนายสมพร ใจหล้า) ตั้งไว้ 61,900 บาท ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ลึก 
0.65 – 0.75 เมตร ยาว 15.00 เมตร ตามแบบแปลน อบต. ก าหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(กองช่าง) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมครั้งที ่3/2561 หน้า 4   
    
          ประเภท ค่าบ ารุงรักษา และปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน   279,200 บาท 
               1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร หมู่ 1 (นายอภินันท์ ใจบุญ) ตั้งไว้ 56,000 บาท โดยการลงหินคลุก 
เที่ยวรถ 6 ล้อ จ านวน 40 เที่ยว ตามแบบแปลน อบต. ก าหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(กองช่าง) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 99 
               2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
ต าบล (ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บริเวณหน้าบ้าน นาย
พิทักษ์ ใจวงษ์) ตั้งไว้ 198,000 บาท ตามแบบแปลน อบต. ก าหนด ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(กองช่าง) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 98  
               3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร หมู่ 2 (นางเสมือน ภูเจริญ) ตั้งไว้ 25,200 บาท โดยการลงหินคลุก 
เที่ยวรถ 6 ล้อ จ านวน 18 เที่ยว ตามแบบแปลน อบต. ก าหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(กองช่าง) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครัง้ที่ 3/2561 หน้า 11 
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แผนงาน การเกษตร 
 

งาน ส่งเสริมการเกษตร รวม 15,000 บาท 
     งบด าเนินงาน รวม 15,000 บาท 
          หมวด ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท 
          ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

จ านวน   15,000 บาท 

                1.โครงการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  ตั้งไว้  10,000  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดซื้อพันธ์ต้นไม้ ค่าจัดเตรียมสถานที่  ค่า
น้ ามั นการขนส่ งกล้ าไม้  ค่ าติ ดต่อประสานงาน  ค่ าวัสดุ อุปกรณ์  ค่ า
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ส านักงานปลัด) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 183  
                2.โครงการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือ
การเกษตร  ตั้งไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดเตรียม
สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าประชาสัมพันธ์  ค่าเอกสารแผ่นพับ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ส านักงานปลัด) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 184 
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แผนงาน การพาณิชย์ 
 

งาน กิจการประปา รวม 465,000 บาท 
     งบด าเนินงาน รวม 465,000 บาท 
          หมวด ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท 
          ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 135,000 บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าประปา ค่าจ้างเหมา
บริการ เช่น ค่าจ้างคนงานทั่วไป และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณ างบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี ในลั กษณ ะค่ าใช้ สอยและค่ า
สาธารณูปโภค   
(กองช่าง)  

   

    

          ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมระบบประปาภายในต าบล เช่น ค่าจ้าง
เหมาแรงงานปรับปรุงระบบประปา ค่าซ่อมแซมท่อส่งน้ าประปา  ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ประปา ค่าบ ารุงรักษาระบบประปา และอ่ืน  ๆตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 
สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณ างบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี ในลั กษณ ะค่ าใช้ สอยและค่ า
สาธารณูปโภค 
(กองช่าง)  
    

          หมวด ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท 
          ประเภท วัสดุก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น ท่อประปา อุปกรณ์ประปา ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองช่าง) 

   

    

          ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 100,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น สารส้ม  คลอรีน  เคมีภัณฑ์ ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
(กองช่าง) 

   

    

          ประเภท วัสดุอื่นๆ จ านวน 30,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น มิเตอร์น้ า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองช่าง) 
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ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

                                        แผนงาน 
แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 

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 

- - - - - - - - - - - 
419,172.00 

 
419,172.00 

 
ประเภท ค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

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

ประเภท ค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

- - - - - - - - - - - 7,564,800.00 7,564,800.00 

ประเภท ค่าเบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

- - - - - - - - - - - 1,872,000.00 1,872,000.00 

ประเภท ส ารองจา่ย - - - - - - - - - - - 133,000.00 133,000.00 
ประเภท รายจ่ายตามขอ้
ผูกผัน 

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

บ าเหน็จ/
บ านาญ 

ประเภท เงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญฯ 
(กบท.) 

- - - - - - - - 
- 

- - 250,000.00 250,000.00 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝ่าย

การเมือง) 

ประเภท เงินเดือนนายก/
รองนายก 

532,080.00 - - - - - - - 
- 

- - - 532,080.00 

ประเภท เงินค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่ง 

45,600.00 - - - - - - - 
- 

- - - 45,600.00 

ประเภท เงินค่าตอบแทน
พิเศษนายก/รองนายก 

45,600.00 - - - - - - - 
- 

- - - 45,600.00 

ประเภท เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

90,720.00 - - - - - - - 

- 

- - - 90,720.00 

ประเภท เงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

- - - 1,432,680.00 
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                                        แผนงาน 

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

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 

แผนง
านงบ
กลาง 

รวม 
 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน
(ฝ่าย

ประจ า) 

ประเภท เงินเดือน
พนักงาน 

4,502,580.00 - 4,861,260.00 830,160.00 1,067,640.00 1,021,500.00 - - - - - - 12,283,140.00 

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ
ของพนักงาน 

- - 24,000.00 - - - - - - - - - 24,000.00 

ประเภท เงินประจ า
ต าแหน่ง 

312,000.00 - 42,000.00 42,000.00 60,000.00 18,000.00 - - - - - - 474,000.00 

ประเภท เงินวิทยฐานะ - - 218,400.00 - - - - - - - - - 218,400.00 
ประเภท ค่าจา้ง
ลูกจ้างประจ า 

377,640.00 - - - - - - - - - - - 377,640.00 

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ
ของลูกจ้างประจ า 

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

ประเภท ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

2,851,080.00 - 1,630,200.00 1,296,000.00 440,400.00 1,544,880.00 - - - - - - 7,762,560.00 

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ
ของพนักงานจ้าง 

210,540.00 - 156,000.00 112,140.00 - 142,200.00 - - - - - - 620,880.00 

งบ 
ด าเนิน 
งาน 

ค่าตอบแทน 

ประเภท ค่าตอบแทน
ผู้ปฎิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

ประเภท ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

20,000.00 - - 30,000.00 - - - - - - - - 50,000.00 

ประเภท ค่าเช่าบา้น 186,000.00 - 36,000.00 - 42,000.00 36,000.00 - - - - - - 300,000.00 
ประเภท เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

92,000.00 - 8,100.00 - -     10,000.00 - - - - - - 110,100.00 

ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการ 

559,192.00 - 464,262.00 750,000.00 - 30,000.00 - - - - 135,000.00 - 1,938,454.00 
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                                        แผนงาน 
แผนงาน

บริหารงาน
ท่ัวไป 

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
ด า 
เนิน
งาน 

ค่าใช้
สอย 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองพิธีการ 

25,000.00 - - - - - - - - - - - 25,000.00 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

277,000.00 198,000.00 2,451,864.00 315,000.00 30,000.00 30,000.00 55,000.00 130,000.00 - 15,000.00 - - 3,501,864.00 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซม 

110,000.00 - 20,000.00 80,000.00 20,000.00 80,000.00 - - - - 100,000.00 - 410,000.00 

ค่าวัสด ุ

ประเภท วัสดุส านกังาน 97,000.00 - 20,000.00 14,660.00 30,000.00 20,000.00 - - - - - - 181,660.00 
ประเภท วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ 10,000.00 - 59,500.00 - - 85,400.00 - - - - - - 154,900.00 
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000.00 - 20,000.00 - - - - - - - - - 40,000.00 
ประเภท อาหารเสริม(นม) - - 2,161,474.00 - - - - - - - - - 2,161,474.00 
ประเภท วัสดกุ่อสร้าง 10,000.00 - 10,000.00 5,000.00 - 123,000.00 - - - - 100,000.00 - 248,000.00 
ประเภท วัสดยุานพาหนะ
และขนส่ง 

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

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

202,000.00 - 3,000.00 200,000.00 3,600.00 50,000.00 - - - - - - 458,600.00 

ประเภท วัสดวุิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

- - - 10,000.00 - - - - - - 100,000.00 - 110,000.00 

ประเภท วัสดกุารเกษตร 5,000.00 - 3,000.00 - - - - - - - - - 8,000.00 
ประเภท วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

10,000.00 - 2,000.00 10,000.00 5,000.00 - - - - - - - 27,000.00 

ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย - - - - - - - - - - - - - 
ประเภท วัสดกุีฬา - - - - - - - - - - - - - 
ประเภท วัสดุคอมพวิเตอร ์ 40,000.00 - 10,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 - - - - - - 95,000.00 
ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000.00 - - - - - - - - - - - 10,000.00 
ประเภท วัสดุอื่นๆ - - - - - - - - - - 30,000.00 - 30,000.00 

  ประเภท วัสดุสนาม 40,000.00 - - - - - - - - - - - 40,000.00 
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                                        แผนงาน 
แผนงาน

บริหารงาน
ท่ัวไป 

แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษ

ตร 

แผนงาน
พาณิชย์ 

แผน 
งาน
งบ

กลาง 

รวม 
 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

งบ 
ด าเนิน 
งาน 

ค่า 
สาธารณูป 

โภค 

ประเภท ค่าไฟฟา้ 783,576.00 - - - - - - - - - - - 783,576.00 
ประเภท ค่าบริการ
โทรศัพท์ 

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

ประเภท ค่าบริการ
ไปรษณีย์ 

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

ประเภท ค่าบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม 

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

งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ ์

ประเภท ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน 

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

ประเภท ครุภัณฑ์
การเกษตร 

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

ประเภท ค่าครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว 

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

ประเภท ยานพาหนะ
และขนส่ง 

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

ประเภท ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

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

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ประเภท อาคารต่างๆ - - - - - - - - - - - - - 
ประเภท ค่ากอ่สร้างสิ่ง 
สาธารณูปการ 

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

ประเภท ค่ากอ่สร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

- - - - - - - - 295,000.00 - - - 295,000.00 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษา 
หรือปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

- - 190,000.00 - - - - - 279,200.00 - - - 469,200.00 
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แผนงาน 

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงานการศึกษา 
แผนงาน

สาธารณสุข 
แผนงานสังคม

สงเคราะห์ 
แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
พาณิชย์ 

แผน 
งานงบกลาง 

รวม  
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

งบ
เงิน
อุด 

หนุน 

เงิน
อุด 

หนุน 

ประเภท 
เงิน
อุดหนุน
อปท. 

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

ประเภท 
เงิน
อุดหนุน
ส่วน
ราชการ 

20,000.00 - 3,504,000.00 - - 145,900.00 50,000.00 - - - - - 3,719,900.00 

ประเภท 
เงิน
อุดหนุน
เอกชน 

- - - 140,000.00 - 
 

- 
- 35,000.00 - - - - 175,000.00 

ประเภท 
เงิน
อุดหนุน
กิจการที่
เป็น
สาธารณป
ระโยชน ์

- 
 

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

รวมงบประมาณทั้งหมด 13,097,288.00 198,000.00 15,895,060.00 3,874,960.00 1,723,640.00 3,356,880.00 10,5000.00 185,000.00 574,200.00 15,000.00 465,000.00 10,509,972.00 50,000,000.00 
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