ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบล
เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
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คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
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ส่วนที่ 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
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แถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน ได้ประมาณการรายรับไว้
จานวน 24,909,166.- บาท โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้านจัดเก็บเอง จะได้ปรับปรุง
การจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่าย ได้กาหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จานวน
24,909,166.- บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทาบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการ
จัดทางบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน เป็นการจัดทางบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับ
รายรับ) นอกจากนั้นขณะนี้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน มีเงินสะสมคงเหลืออยู่ 810,022.90 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาแม้รายรับขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้านจะมีจานวนจากัด
เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องดาเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน ก็สามารถดาเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วน
ทุกรายการ
2.1 รายรับปีงบประมาณ 2554 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น
รายรับ
ก. รายได้ภาษีอากร
1. หมวดภาษีอากร
1.1 ภาษีบารุงท้องที่
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.3 ภาษีป้าย
1.4 ภาษีสุรา
1.5 ภาษีสรรพสามิต
1.6 ธุรกิจเฉพาะ

รับจริง
ปี 2552

9,560.38
15,664.00
1,829.00
975,930.38
1,913,890.83
24,076.76

24,909,166.- บาท

ประมาณการ
ปี 2553
10,237,000
10,000
15,000
2,000
1,000,000
2,200,000
50,000

ประมาณการ
ปี 2554
10,387,000
10,000
15,000
2,000
1,000,000
2,200,000
50,000

หมายเหตุ

-5รายรับ
1.7 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม
แผนกาหนดขั้นตอน ฯ
1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมที่ดิน
1.9 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
1.10 ค่าภาคหลวงแร่
1.11 ค่าภาคหลวงและ
ค่าธรรมเนียมป่าไม้
ข. รายได้ที่มีใช่ภาษีอากร
1. หมวดค่าธรรมเนียม
ค่าปรับและใบอนุญาต
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
2.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร
3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
3.1 ค่าขายแบบแปลน
3.2 รายได้อื่น
ค. รายได้จากทุน
ง. เงินช่วยเหลือ
หมวดเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนทั่วไป
- เงินอุดหนุนทั่วไปโดยกาหนด
วัตถุประสงค์
- เงินอุดหนุนจาก อปท. ในเขต
อาเภอท่าสองยาง

รับจริง
ปี 2552

ประมาณการ
ปี 2553

ประมาณการ
ปี 2554

1,636,277.20

2,200,000

2,200,000

4,322,162.93

4,400,000

4,500,000

72,259.00
46394.95
121,523.25

50,000
80,000
200,000

100,000
80,000
200,000

39,601.89

30,000

30,000

420,000

420,000

26,975.00

200,000

200,000

52,892.89

70,000

70,000

154,900.00
29,210.00

150,000
-

150,000
-

-

-

-

12,493,713.74
150,000.00

13,708,326

14,102,166

13,558,326

13,952,166

-

-

150,000

150,000

หมายเหตุ

-62.2 รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้าน / แผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
- แผนงานบริหารทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
- แผนงานการเกษตร
ด้านการดาเนินการอื่น
- แผนงานงบกลาง
2.2 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย
หมวด
1. รายจ่ายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค
6. หมวดเงินอุดหนุน
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง
8. หมวดรายจ่ายอื่น

จ่ายจริง
ปี 2552

ประมาณการ
ปี 2553

ประมาณการ
ปี 2554

6,695,383.02
309,523

6,517,600
80,000

6,369,400
100,000

5,528,717.16
340,528.00
1,842,748.00
3,935,027.95
90,179.00

9,620,310
582,400
768,400
3,686,000
118,000

9,882,610
510,400
793,400
3,892,000
115,000

219,800.00

300,000

570,000

24,200.00

258,400

258,400

791,995.00

2,434,216

2,417,956

หมายเหตุ

จ่ายจริง
ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
791,995.00
2,434,216
2,417,956
1,816,853.00
1,432,190.00
7,477,191.39
93,890.74
2,477,100.00

3,038,400
2,047,520
8,221,540
138,000
5,025,400

3,068,400
2,047,520
9,719,110
183,000
5,068,280

4,217,881.00
1,471,000.00

2,904,000
556,250

2,374,900
30,000

-72.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม ( รายจ่ายที่ไม่นาไปตั้ง
งบประมาณ)
รายจ่าย
รายการ
ปี 2553
ปี 2554
(เป็นเงิน/บาท) (เป็นเงิน/บาท)
1. เงินจ่ายขาดจาก
1. ค่าจ่ายสมทบจานวนครึ่งหนึ่งของค่า
1,237,000.เงินสะสม
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ต้าน
จานวน 1 หลัง สมทบกับงบ ฯ ที่ได้รับการ
จัดสรรจากกรม ฯ อีกครึ่งหนึ่ง
2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้
900,000.ชุมชนบนพื้นที่สูง ตามแนวพระราชดาริ
จานวน 1 หลัง พร้อมอาคารอเนก
ประสงค์ อีก 1 หลัง
2. โครงการจัดซื้อวัสดุ สาหรับซ่อมแซม
100,000.บ้านพักอาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้
ยากจนอยู่อาศัย ตามโครงการบ้านท้องถิ่น
ไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
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ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบล
เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

-9บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2554
ขององค์การบริหารส่วนแม่ต้าน
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
………………………..
หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
ยอดรวม
24,909,166.-

บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ก. ด้านบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวม
ยอดรวม
ยอดรวม

6,469,400.6,369,400.100,000.-

บาท
บาท
บาท

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานสาธารณสุข
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์
4. แผนงานเคหะและชุมชน
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของสังคม
6. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

15,763,410.9,882,610.510,400.793,400.3,892,000.115,000.570,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ค. ด้านการเศรษฐกิจ
1. แผนงานการเกษตร

รวม
ยอดรวม

258,400.258,400.-

บาท
บาท

ง. ด้านการดาเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง

รวม
ยอดรวม

2,417,956.2,417,956.-

บาท
บาท

เหตุผล
เพื่อให้การดาเนินการตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้
ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2554 – 2556) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อให้สมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป

- 10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงตราข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2554 ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน และโดยอนุมัติของ
นายอาเภอท่าสองยาง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ข้อ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ตั้งจ่ายเป็นจานวน รวมทัง้ สิ้น 24,909,166.- บาท
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ก. ด้านบริหารทัว่ ไป
(1) แผนงานบริหารทัว่ ไป
ยอดรวม 6,369,400.- บาท
(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม
100,000.- บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม
(1) แผนงานการศึกษา
ยอดรวม 9,882,610.- บาท
(2) แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม
510,400.- บาท
(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ยอดรวม
793,400.- บาท
(4) แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม 3,892,000.- บาท
(5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยอดรวม
115,000.- บาท
(6) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ยอดรวม
570,000.- บาท
ค. ด้านการเศรษฐกิจ
(1) แผนงานการเกษตร
ยอดรวม
258,400.- บาท
ง. ด้านการดาเนินการอืน่
(1) แผนงานงบกลาง
ยอดรวม 2,417,956.- บาท
ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ 3
ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
อนุมัติ
(ลงนาม)
( นายโภคากร สินสกลวัฒน์ )
ตาแหน่ง นายอาเภอท่าสองยาง

(ลงนาม)
( นายสมชาย อาจนรากิจ )
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ก. รายได้ภาษีอากร

รวมทั้งสิ้น

10,387,000.- บาท

1. หมวดภาษีอากร
รวม 10,387,000.- บาท แยกเป็น
1.1 ภาษีบารุงท้องที่ ตั้งไว้ 10,000.- บาท ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีทผี่ ่านมา
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งไว้ 15,000.- บาท ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีทผี่ ่านมา
1.3 ภาษีป้าย ตั้งไว้ 2,000.- บาท ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีทผี่ ่านมา
1.4 ภาษีสุรา ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีทผี่ ่านมา
1.5 ภาษีสรรพสามิต ตั้งไว้ 2,200,000.- บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจาก คาดว่าจะ
ได้รับจัดสรรเพิ่ม
1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตั้งไว้ 50,000.- บาท ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีทผี่ ่านมา
1.7 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งไว้ 6,700,000.- บาท แยกเป็น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ตั้งไว้ 2,200,000.บาท และภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กาหนดแผน ฯ 4,500,000.- บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีทผี่ ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่ม
1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมที่ดิน ตั้งไว้ 100,000.- บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปี
ที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่ม
1.9 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ตั้งไว้ 80,000.- บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีทผี่ ่านมา เนื่องจากคาดว่า
จะได้รับจัดสรรเพิ่ม
1.10 ค่าภาคหลวงแร่ ตั้งไว้ 200,000.- บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีทผี่ ่านมา เนื่องจาก คาดว่าจะ
ได้รับจัดสรรเพิ่ม
1.11 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้ ตั้งไว้ 30,000.- บาท ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีทผี่ ่านมา
ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร

รวมทั้งสิ้น 420,000.- บาท

1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
รวม 200,000.- บาท แยกเป็น
1.1 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ตั้งไว้ 200,000.- บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีทผี่ ่านมา
เนื่องจาก คาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่ม
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
รวม 70,000.- บาท แยกเป็น
2.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งไว้ 70,000.- บาท ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีทผี่ ่านมา
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวม

-

บาท

- 13 4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 150,000.- บาท
4.1 ค่าแบบแปลน ตั้งไว้ 150,000.- บาท ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีทผี่ ่านมา
ค. รายได้จากทุน

รวม

-

บาท

ง. เงินช่วยเหลือ
1. หมวดเงินอุดหนุน
รวม 14,102,166.- บาท แยกเป็น
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ 13,952,166.- บาท คาชี้แจง
1.1.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตั้งไว้ 3,700,000.- บาท ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.2.2 เงินอุดหนุนทั่วไปโดยกาหนดวัตถุประสงค์ ตั้งไว้ 10,252,166.- บาท ประมาณการตั้งรับ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1796 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554, หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0037.4/ว
10643 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2553 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2554 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1372 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม
2553 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจาปี 2554
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) จัดสรรให้เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6
จานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553 อัตรา คนละ 7 บาท ตั้งไว้รวม 3,202,360.- บาท แยกเป็น
- เด็กนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 260 วัน
จานวนเด็ก 772 คน X 7 บาท เป็นเงิน 1,405,040.- บาท
- เด็กนักเรียนสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน จานวน 280 วัน จานวนเด็ก 778 คน X 7 บาท
เป็นเงิน 1,524,880.- บาท
- เด็กนักเรียนสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 280 วัน จานวนเด็ก 139 คน X 7 บาท
เป็นเงิน 272,440.- บาท
รายการ
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6
จานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553 อัตรา คนละ 13 บาท ตั้งไว้รวม 5,345,080.- บาท แยกเป็น
- เด็กนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 200 วัน
จานวนเด็ก 772 คน X 100 % X 13 บาท เป็นเงิน 2,007,200.- บาท
- เด็กนักเรียนสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน จานวน 280 วันจานวนเด็ก 778 คน X 13 บาท
เป็นเงิน 2,831,920.- บาท
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- เด็กนักเรียนสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 280 วัน จานวนเด็ก 139 คน X 13 บาท
เป็นเงิน 505,960.- บาท
รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก จัดสรรให้ศูนย์เด็กเล็กที่รับถ่ายโอนจากส่วนราชการ
ต่าง ๆ และศูนย์เด็กเล็กที่ อปท.จัดตั้งเอง ตั้งไว้รวม 830,726.- บาท แยกเป็น
1. ค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพ
1.1 ศูนย์เด็กเล็กที่ อปท. จัดตั้งเอง จานวน 1 ศูนย์
- ค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพ สาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ (วุฒิปริญญาตรี)
หัวหน้าศูนย์ ฯ ค่าจ้างอัตราเดือนละ 7,940.- บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพ 1,500.- บาท รวม 9,440.- บาท จานวน
1 อัตรา เป็นเงิน 113,280.- บาท/ปี
- ค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพ สาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ (วุฒิ ปวช.) หรือผู้มี
ทักษะ ค่าจ้างอัตราเดือนละ 5,760.- บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพเมื่อรวมกับเงินค่าจ้างแล้วต้องไม่ต่ากว่า 8,200.บาท จานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 196,800.- บาท/ปี
1.2 ศูนย์เด็กเล็กที่ อปท. รับถ่ายโอนจากส่วนราชการต่าง ๆ จานวน 1 ศูนย์
- ค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพ สาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ (วุฒิปริญญาตรี)
หัวหน้าศูนย์ ฯ ค่าจ้างอัตราเดือนละ 7,940.- บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพ 1,500.- บาท รวม 9,440.- บาท จานวน
1 อัตรา เป็นเงิน 113,280.- บาท/ปี
- ค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพ สาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ (วุฒิ ปวช.) หรือผู้มี
ทักษะ ค่าจ้างอัตราเดือนละ 5,760.- บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพเมื่อรวมกับเงินค่าจ้างแล้วต้องไม่ต่ากว่า 8,200.บาท จานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 98,400.- บาท/ปี
2. เงินสมทบประกันสังคม อัตราร้อยละ10 ของเงินค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
(521,760.- บาท) เป็นเงิน 52,176.- บาท/ปี
3. ค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก อัตราเด็กคนละ 600.- บาท/ปี จานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2553 คิดเป็น 139 คน X 600 บาท เป็นเงิน 83,400.- บาท
4. ค่าพาหนะนาส่งเด็กไปสถานพยาบาล อัตราคนละ 10.- บาท/ปี จานวนเด็ก ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2553 คิดเป็น 139 คน X 10 บาท เป็นเงิน 1,390.- บาท
5. ทุนการศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยสาหรับผู้ดูแลเด็กทั้งศูนย์
จัดตั้งเองและศูนย์ที่รับโอน จัดสรรอัตราศูนย์ละ 40,000.- บาท จานวน 4 ทุน(เดิม) เป็นเงิน 160,000.- บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก อัตราคนละ 3,000.- บาท/ปี จานวน 4 คน
12,000.- บาท

เป็นเงิน

- 15 รายการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อัตราคนละ 500.- บาท/เดือน จานวน 110 คน เป็นเงิน 660,000.บาท/ปี
รายการ เบี้ยยังชีพคนพิการ อัตราคนละ 500.- บาท/เดือน จานวน 19 คน เป็นเงิน 114,000.บาท/ปี
รายการ เงินสนับสนุนงานบริการสาธารณสุข หมู่บ้านละ 10,000.- บาท จานวน 10 หมู่บ้าน เป็นเงิน
100,000.- บาท/ปี
1.2 เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอท่าสองยาง ตั้งไว้ 150,000.- บาท
คาชี้แจง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการเกี่ยวกับศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอาเภอ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อาเภอท่าสองยาง จานวน 6 แห่ง ประกอบด้วย อบต. 5 แห่ง และ เทศบาลตาบล 1 แห่ง อุดหนุนงบประมาณ
แห่งละ 25,000.- บาท

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

-16 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล
และการบริหารงานคลังเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนการวางแผนพัฒนา เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางานของพนักงานส่วนตาบล และคณะผู้บริหาร
4. เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทานิติกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้การดาเนินงานของ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ หรือการจ้างระดับอาเภอ
ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอท่าสองยาง เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
งานที่ทา
1.
2.
3.
4.

การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง
จัดเก็บสถิติข้อมูลในการวางแผนพัฒนา และการจัดทางบประมาณ
การดาเนินกิจการสภาและการประชุมสภา
จัดเก็บสถิติข้อมูลจัดทางบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2. ส่วนการคลัง

งบประมาณรวม 5,273,000.- บาท
งบประมาณรวม 1,096,400.- บาท

- 17 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งาน

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าตอบแทน
ค่า
ใช้สอย
สาธารณูป เงินอุดหนุน
และวัสดุ
โภค
900,000
2,816,000
183,000
-

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

1. งานบริหารงานทั่วไป

1,210,000

2. งานบริหารงานคลัง

676,400

98,400

300,000

1,886,400

998,400

3,116,000

รวม

183,000

-

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
30,000
134,000

หน่วยงาน
รวม
เจ้าของ
งบประมาณ
5,273,000 สานักงานปลัด

00111

21,600

1,096,400

00113

155,600

6,369,400

ราย
จ่ายอื่น

30,000

ส่วนการคลัง

รหัส
บัญชี

- 18 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารด้านการบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้การดาเนินการในการระงับ และป้องกันอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเวลา
3. เพื่อให้หน่วยงานที่ดาเนินงานด้านงานบรรเทาสาธารณภัย สามารถดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
งานที่ทา
1. สนับสนุนหน่วยงานที่ดาเนินงานด้านงานบรรเทาสาธารณภัย
2. จัดให้มีฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีประสิทธิภาพสาหรับช่วยเหลืองาน
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

งบประมาณรวม

100,000.-

บาท

- 19 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน (00120)
ค่าตอบแทน
ค่า
ใช้สอย
สาธารณูป
และวัสดุ
โภค

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

1. งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน และระงับอัคคีภัย

-

-

85,000

-

รวม

-

-

85,000

-

งาน

รายจ่าย
อื่น

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

15,000

-

-

100,000 สานักงานปลัด

15,000

-

-

100,000

เงินอุดหนุน

รวม

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี
00123

- 20 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานการศึกษา เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
3. เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้ดื่มนม และมีอาหารกลางวันสาหรับรับประทาน
4. เพื่อให้มีครูพี่เลี้ยงเด็กทดแทนสาหรับโรงเรียนที่ขาดอัตรากาลัง
งานที่ทา
1. งานบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานการศึกษา
2. จัดซื้อนม และอาหารกลางวันสาหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการพัฒนาการด้านการศึกษาสาหรับเด็กในโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

งบประมาณรวม 9,882,610.- บาท

- 21 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210)

งาน

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่าตอบแทน
ใช้สอย
และวัสดุ

ค่า
สาธารณูป
โภค

เงินอุดหนุน

รายจ่าย
อื่น

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

รวม

1. งานระดับก่อนวัยเรียน
และปฐมศึกษา

310,400

655,520

4,294,110

-

4,583,280

-

39,300

9,882,610

รวม

310,400

655,520

4,294,110

-

4,583,280

-

39,300

9,882,610

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ
ส่วน
การศึกษา ฯ

รหัส
บัญชี
00212

- 22 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการสธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งานที่ทา
1. ดาเนินการร่วมกับสาธารณสุขอาเภอท่าสองยาง และโรงพยาบาลท่าสองยาง ในการ
ดาเนินการให้ บริการด้านสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่นในพื้นที่
2. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เข้ามาดาเนินการด้านป้องกัน
รักษาโรคติดต่อและงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. รณรงค์ให้พื้นที่มีความสะอาด และร่วมมือกันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และมาลาเรีย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรวม 510,400.- บาท

- 23 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสาธารณสุข (00220)

งาน
1. งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น

รวม

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่าตอบแทน
ค่า
ใช้สอย
สาธารณูป
และวัสดุ
โภค

เงินอุดหนุน

รายจ่าย
อื่น

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

รวม

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

168,000

98,400

144,000

-

100,000

-

-

510,400 ส่วนสาธารณสุข 00223

168,000

98,400

144,000

-

100,000

-

-

510,400

- 24 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนินงานเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือตามความเหมาะสม
3. เพื่อให้เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสและยากจน ได้มีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ในสถานศึกษาที่
สูงขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียง
งานที่ทา
1. จ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสและยากจนไปเรียนในสถานที่สูงขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียง
2. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนสวัสดิการสังคม

งบประมาณรวม

793,400.-

บาท

- 25 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

งาน
1. งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
2. งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
รวม

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
280,000
280,000

ค่าจ้าง
ชั่วคราว
98,400
98,400

ค่าตอบแทน
ค่า
ใช้สอย
สาธารณูป
และวัสดุ
โภค

เงิน
อุดหนุน

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

รวม

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ

65,000

-

-

-

-

350,000

-

-

-

-

443,400 ส่วนสวัสดิการ
สังคม
350,000

415,000

-

-

-

-

793,400

รหัสบัญชี

00231
00232

- 26 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริการทั่วไป และการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบายในการดารงชีพประจาวัน
งานที่ทา
1. การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2. การดาเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ ตามโครงการที่ได้รับ
อนุมัติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

งบประมาณรวม 3,892,000.- บาท

- 27 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งาน
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
2. งานไฟฟ้าถนน
รวม

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
323,600
323,600

ค่าจ้าง
ชั่วคราว
98,400
98,400

ค่าตอบแทน
ค่า
ใช้สอย
สาธารณูป
และวัสดุ
โภค

เงินอุดหนุน

รายจ่าย
อื่น

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
-

1,290,000

-

-

-

-

-

-

-

1,290,000

-

-

-

รวม

หน่วยงาน
เจ้าของ
รหัสบัญชี
งบประมาณ

1,712,000

ส่วนโยธา

00241

2,180,000

2,180,000

ส่วนโยธา

00242

2,180,000

3,892,000

- 28 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนินการภายในชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ประชาชนหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด และทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
3. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สาหรับการพัฒนาที่เกิดประโยชน์สูงสุด
งานที่ทา
1. อุดหนุน ศตส.จ. ตาก และหน่วยงานที่ดาเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
2. จัดทาข้อมูลภายในตาบล การทาประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล การออก อบต.สัญจร เพื่อให้ได้ข้อมูล
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

งบประมาณรวม

115,000.- บาท

- 29 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
ค่าตอบแทน
ค่า
ใช้สอย
สาธารณูป
และวัสดุ
โภค
65,000
-

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

1. งานบริหารทั่วไป

-

-

2. งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

-

-

-

รวม

-

-

65,000

งาน

เงินอุดหนุน

รายจ่าย
อื่น

-

-

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
-

-

50,000

-

-

-

50,000

-

-

หน่วยงาน
รวม
เจ้าของ
งบประมาณ
65,000 สานักงานปลัด

00251

50,000 สานักงานปลัด

00252

115,000

รหัส
บัญชี

- 30 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจด้วยการเล่นกีฬา
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น
4. เพื่อเป็นการแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่ภายในตาบล
งานที่ทา
1.
2.
3.
4.

จัดการแข่งขันกีฬาภายในตาบล
ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานเกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่น
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับอาเภอ
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาที่จัดขึ้นภายในอาเภอท่าสองยาง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

งบประมาณรวม 320,000.- บาท
งบประมาณรวม 250,000.- บาท

- 31 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)

-

-

180,000

-

120,000

-

-

หน่วยงาน
รวม
เจ้าของ
งบประมาณ
270,000 สานักงานปลัด
และ
ส่วนการศึกษา
300,000

-

-

250,000

-

320,000

-

-

570,000

งาน

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

1. งานกีฬาและนันทนาการ

-

-

2. งานศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น
รวม

ค่าตอบแทน
ค่า
ใช้สอย
สาธารณูป
และวัสดุ
โภค
70,000
-

เงินอุดหนุน
200,000

รายจ่าย
อืน่
-

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
-

รหัส
บัญชี
00262
00263

- 32 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะปลูก
3. เพื่อให้เกษตรกรได้รับวัสดุเพื่อการเกษตรตามความเหมาะสม
งานที่ทา
1. รณรงค์การฉีดวัคซีนในสัตว์
2. ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ์
3. จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตามความเหมาะสม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนส่งเสริมการเกษตร

งบประมาณรวม

258,400.- บาท

- 33 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านเศรษฐกิจ (00300)
แผนงานการเกษตร (00320)

งาน

1. งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่าตอบแทน
ค่า
ใช้สอย
สาธารณูป
และวัสดุ
โภค

เงินอุดหนุน

รายจ่าย
อื่น

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

รวม

100,000

98,400

60,000

-

-

-

-

258,400

100,000

98,400

60,000

-

-

-

-

258,400

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ
ส่วนส่งเสริม
การเกษตร ฯ

รหัส
บัญชี
00321

- 34 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการดาเนินการอื่น
แผนงานงบกลาง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือตามความเหมาะสม
งานที่ทา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมาย
เงินสารองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสาหรับพนักงานจ้างของ อบต.
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

งบประมาณรวม 2,417,956.- บาท

- 35 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านการดาเนินงานอื่น ด้านบริการชุมชนและสังคม (00400)
แผนงานงบกลาง (00410)
ค่าตอบแทน
ค่า
ใช้สอย
สาธารณูป
และวัสดุ
โภค

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

1. งานงบกลาง

-

-

-

รวม

-

-

-

งาน

เงินอุดหนุน

รายจ่าย
อื่น

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

2,417,956 สานักงานปลัด

-

-

-

-

2,417,956

รวม

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี
00411
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

5,808,000.-

บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจา

ตั้งไว้ รวม 5,674,000.- บาท

แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ตั้งไว้ รวม 1,210,000.- บาท แยกเป็น
ประเภท เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้ 816,400.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบลในส่วนของสานักปลัด ฯ จานวน 8 อัตรา
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 816,400.- บาท ดังนี้
- ปลัด อบต.
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- บุคลากร
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- จนท.วิเคราะห์นโยบาย ฯ
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- จพง.ธุรการ
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- นิติกร
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภท เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร อปท.
ตั้งไว้ 283,200.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้บริหาร อบต. ตามหนังสือ ด่วน
มาก ที่ มท 0830.4/ว 19786 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง ซักซ้อมการตั้งงบประมาณรายจ่ายของ
อปท. ดังนี้
- นายก อบต. เดือนละ 11,400.- บาท
เป็นเงิน 136,800.- บาท
- รองนายก จานวน 2 คน ๆ ละ 6,100.- บาท/เดือน เป็นเงิน 146,400.- บาท
ตั้งจ่ายตามเกณฑ์รายได้ของ อบต. ประจาปี 2548 เกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้าน
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

- 37 -

ประเภท เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาผู้บริหาร อปท.
ตั้งไว้ 68,400.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต. จานวน 1 คน เดือนละ
5,700 บาท ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0830.4/ว 19786 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง ซักซ้อมการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายของ อปท. โดยได้มีการกาหนดเงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร เลขานุการนายก อปท. ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ
ตั้งไว้ 42,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจาตาแหน่งของนักบริหารในตาแหน่ง ปลัด อบต. ระดับ 6 หรือ 7 จานวน
1 อัตรา ๆ ละ 3,500.- บาท/เดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000.- บาท ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดตาก (ก.อบต.จังหวัดตาก) ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
กาหนดอัตราเงินประจาตาแหน่งและการรับเงินประจาตาแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ระดับ 6 และ
ระดับ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้ รวม 900,000.- บาท แยกเป็น
ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 900,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่ม (เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว) ตามหนังสือด่วนมาก ที่
มท 0830.4/ว 19786 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง ซักซ้อมการตั้งงบประมาณรายจ่ายของ อปท. ให้แก่
พนักงานจ้าง ในส่วนสานักงานปลัด ฯ จานวน 10 อัตรา เป็นเงิน 900,000.- บาท ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ คนงานทั่วไป
จานวน 3 อัตรา / 12 เดือน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วย จนท.ธุรการ
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ยาม
จานวน 3 อัตรา / 12 เดือน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ นักการภารโรง
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานขับรถยนต์
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานขับรถบรรทุกน้า จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

- 38 1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้ รวม 2,966,000.- บาท แยกเป็น
ค่าตอบแทน
1.3.1 ประเภท ค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และ
เลขานุการสภาฯ
ตั้งไว้ 1,299,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่
- ประธานสภา ฯ เดือนละ 8,200 บาท
เป็นเงิน 98,400.- บาท
- รองประธานสภา ฯ 1 คน เดือนละ 6,150 บาท เป็นเงิน 73,800.- บาท
- สมาชิกสภา จานวน 18 คน ๆ ละ 4,900 บาท/เดือน เป็นเงิน 1,058,400.- บาท
- เลขานุการสภา ฯ 1 คน เดือนละ 5,700 บาท เป็นเงิน 68,400.- บาท
ตั้งจ่ายตามเกณฑ์รายได้ของ อบต. เกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.2 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ต้าน
ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ อบต. แต่งตั้งจากผู้แทนชุมชนหรือผู้ที่ไม่
มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมเป็นกรรมการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานของ อบต. หรือค่าตอบแทนผู้ที่ได้รับคาสั่ง
แต่งตั้งจาก อบต.แม่ต้าน เพื่อให้ช่วยปฏิบัติงานราชการของ อบต.แม่ต้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.3 ประเภท เงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจาปี)
ตั้งไว้ 280,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการของ อบต.
แม่ต้าน ประจาปี 2554 ที่ผ่านการประเมิน และการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จาก ก.อบต.
จังหวัดตากแล้ว ให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ของ อบต.แม่ต้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.4 ประเภท ค่าเบี้ยประชุม
ตั้งไว้ 32,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 20 คน ครั้งละ
200 บาท / คน ตั้งจ่าย 8 ครั้ง/ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.5 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตาบล และคณะผู้บริหาร ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.6 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ พนักงานส่วนตาบลและครอบครัว และ
คณะผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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1.3.7 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 209,000.- บาท แยกเป็น
- ค่าจ้างเหมาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบังคับต่าง ๆ แผนพัฒนา 3 ปี
และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมายบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเย็บ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้าง
เหมาแบกสัมภาระ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาล้างฟิล์ม หรือจ้างเหมาพิมพ์ภาพถ่ายจาก
กล้องดิจิตอล, ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ตั้งไว้ 100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการเข้าอบรมสัมมนา หรือ
อบรมหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ให้กับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา ฯ และพนักงานส่วนตาบล เช่น โครงการที่
เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นในการฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภา ฯ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
- ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์
ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับหนังสือพิมพ์ วารสารท้องถิ่นหรือเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ สาหรับ
สานักงาน อบต. หรือสาหรับแจกจ่ายให้กับที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน หรือศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในหมู่บ้าน
ต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของ อบต. ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร รวมทั้งเอกสารการติดต่อ
งาน ของ อบต. เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจ้างทาป้ายโฆษณาต่าง ๆ, ค่าจ้างทาแผ่นพับเอกสาร
การติดต่องานกับ อบต. ค่าลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันสาคัญต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- ค่าจ้างเหมาดูแลศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับอาเภอ
ตั้งไว้ 54,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลเปิด – ปิด ทาความสะอาดศูนย์ ฯ ถ่ายเอกสารแจกจ่าย
หน่วยงานท้องถิ่นในเขตอาเภอท่าสองยาง ฯ และช่วยเหลืองานศูนย์ฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอท่าสองยาง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- ค่าดาเนินการจัดทาข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท ตั้งไว้ 15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บ และจัดทาข้อมูลของแต่ละหมู่บ้าน ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต. เช่น การจัดเก็บข้อมูล จปฐ., ก.ชช.2 ค, ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล จปฐ., ข้อมูลสถิติต่าง ๆ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และวัสดุอื่น เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัด
สาเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ
ของสานักงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.9 ประเภท รายจ่ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ของศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ของ อปท. ระดับอาเภอ ตั้งไว้ 25,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และวัสดุอื่น เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัด
สาเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ของสานักงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ฯ
ระดับอาเภอ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.10 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 245,000.- บาท แยกเป็น
- ค่ารับรองเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
ในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้อื่นที่จาเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ที่ไปนิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานของ อบต. ต้อนรับการออกหน่วยอาเภอ
ยิ้มเคลื่อนที่ เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้ง
จ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ
ที่จาเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม
2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป
- ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนของ อบต. เข้าแข่งขันกีฬาร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ หรือในระดับอาเภอ และระดับที่สูงขึ้น
ตั้งไว้ 100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดกีฬาสาหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม และเป็นค่า
ดาเนินการในการเก็บตัวฝึกซ้อม และนานักกีฬาตัวแทนของ อบต. เข้าแข่งขันกีฬาร่วมกับ ท้องถิ่นอื่น หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ทัง้ ในระดับอาเภอ ระดับจังหวัด และระดับที่สูงขึ้น เช่น ค่าอาหาร น้าดื่ม ค่าที่พัก ค่าพาหนะ
ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
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- ค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวน อปพร.
ตั้งไว้ 75,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตาม
โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. ของ อบต.แม่ต้าน ประจาปี 2554 จานวน 1 รุ่น 70 คน เช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะในการดูงาน อปพร.นอกสถานที่
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทาเอกสาร
แจกจ่ายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ตามแผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
- ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานพิธีรับเสด็จพระบรมวงศ์ษานุวงศ์
ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ในการจัดเตรียมงานพิธีรับเสด็จพระ
บรมวงศ์ษานุวงศ์ ในการเสด็จพระราชดาเนินทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ อบต.แม่ต้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริการงานทั่วไป
1.3.11 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ 260,000.- บาท แยกเป็น
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้ 60,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร สาหรับ
เป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ฯ และข้าราชการอื่น ๆ หรือผู้ที่มีคาสั่งให้
ช่วยปฏิบัติหน้าที่ราชการให้กับ อบต.แม่ต้าน ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการบริหารงานทั่วไป
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น (กรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทนตาแหน่งที่ว่าง) จ่ายเป็น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทางานนอกเวลา ค่าตอบแทน กกต.ประจา อบต.
ค่าตอบแทน กปน. กนค. ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนดให้เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการนี้อีกทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร
และหรือสมาชิวุฒิสภาตามที่กฎหมายกาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดาเนินงาน ตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายประจา จ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัด
สถานที่ ค่าจัดเอกสาร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น
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พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ฯ และข้าราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ด้านการบริหาร
งานบุคคลของท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2554
ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมตามโครงการดังกล่าว ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน
จ้างของ อบต.แม่ต้าน และ อปท.อื่นในพื้นที่ที่ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าจัด
สถานที่ ค่าอาหาร เบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการอบรม ฯลฯ เป็นต้น ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรภายใน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน ประจาปีงบประมาณ 2554
ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว ให้แก่ คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างของ อบต.แม่ต้าน โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร เบี้ย
เลี้ยง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการอบรม ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
24,600.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 5,400.- บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรากฐานคุณภาพ
ชีวิตที่ยั่งยืน ประจาปีงบประมาณ 2554
ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ
ดาเนินการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการออก อบต.
เคลื่อนที่(สัญจร) การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทาแผนชุมชน การจัดทาแผนพัฒนา
ตาบล 3 ปี โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลสาคัญ และวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เช่นจ่ายเป็น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
สาหรับการตั้งด่านตรวจ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
ค่าวัสดุ
1.3.12 ประเภท ค่าวัสดุสานักงาน อบต.
ตั้งไว้ 35,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ภายในสานักงาน ในส่วนของสานักงานปลัด ฯ เช่น กระดาษ
แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธงชาติ ผ้าประดับเต้นท์พิธฯี ลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอาเภอ
ตั้งไว้ 56,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ภายในสานักงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้าง เช่น กระดาษถ่ายเอกสารหมึกถ่ายเอกสาร แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอท่าสองยาง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.14 ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ตั้งไว้ 15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอง ถ้วย จาน จานรอง
แก้ว แก้วกาแฟ กระติกน้าร้อน หม้อหุงข้าว ถังแก๊ส ฯลฯ สาหรับใช้ภายในสานักงาน ในการให้บริการประชาชน
หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่ าง ๆ ที่มาอบรม ศึกษาดูงาน หรือมารับบริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป
1.3.15 ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งไว้ 240,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเบนซิน ดีเซล น้ามันเครื่อง สาหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลางของ
สานักงาน รถบรรทุกน้า เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 140,000.- บาท และเงินอุดหนุน
ทั่วไป 100,000.- บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.16 ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ตั้งไว้ 50,000 .- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ เพลา น้ามันเบรก หัวเทียน
แม่แรง ล็อคเกียร์ ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางนอก ยางใน ฯลฯ สาหรับยานพาหนะของ อบต.
รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.17 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกพิมพ์ น้าหมึกเติมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.18 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซือ้ การจ้าง
ของ อปท. ระดับอาเภอ
ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ฯ ระดับอาเภอ เช่น ผ้าหมึก
พิมพ์ น้าหมึกเติมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอท่าสองยาง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.19 ประเภท วัสดุกีฬา
ตั้งไว้ 40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาในการแข่งขันกีฬา อบต. และสาหรับแจกจ่ายให้ศูนย์กีฬา
ประจาหมู่บ้าน/ตาบล ในเขต อบต.แม่ต้าน เช่น ลูกฟุตบอล ลูกบอลเล่ย์บอล ลูกบาสเกตบอล ไม้ตีปิงปอง ลูก
ปิงปอง ลูกตะกร้อ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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ตั้งไว้ 183,000.- บาท แยกเป็น
1.4.1 ประเภท ค่าไฟฟ้า
ตั้งไว้ 100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล และค่าไฟฟ้าสาธารณะที่ใช้เกิน
สิทธิ์ 10 % ในเขตพื้นที่ตาบลแม่ต้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.4.2 ประเภท ค่าน้าประปา
ตั้งไว้ 3,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาสาหรับที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.4.3 ประเภท ค่าโทรศัพท์
ตั้งไว้ 40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สาหรับที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้
บริการดังกล่าว รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่นการเช่าเครื่อง การเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่า
บารุงรักษาสาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.4.4 ประเภท ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์อากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์
ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.4.5 ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม
ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เนต และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.4.6 ประเภท ค่าสาธารณูปโภคของสานักงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ หรือการ
จ้างของ อปท. ระดับอาเภอ
ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา ค่าโทรศัพท์ และค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ สาหรับสานักงาน
ศูนย์ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอท่าสองยาง ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป
1.5 หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้ รวม 385,000.- บาท แยกเป็น
1.5.1 ประเภท เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์
ตั้งไว้ 385,000.- บาท แยกเป็น
- อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีงานตากสินมหาราชานุสรณ์และกาชาด
จังหวัดตากประจาปี 2553 – 2554
ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีท่ าการปกครองจังหวัดตาก ตามหนังสือขอรับการสนับสนุน
ผ่านอาเภอท่าสองยาง ที่ ตก 0517.1/1526 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2553 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตาก (ศตส.จ.
ตาก) ตามโครงการรวมพลังสร้างความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ
2554 ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนจาก ศตส.จ.ตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.3(ศตส.จ.ตาก)/ว 233 ลงวันที่ 27
เมษายน 2553 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอท่าสองยาง
ตั้งไว้ 200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอท่าสองยาง
ในการดาเนินการตาม
โครงการจัดการแข่งขันกรีฑา – กีฬา ต้านยาเสพติด ประจาปี 2554 ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนจากอาเภอ
ท่าสองยาง ที่ ตก 0517.1/1969 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอท่าสองยาง
ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอท่าสองยาง ตามโครงการจัดงานรัฐ
พิธี งานวันสาคัญทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกิจการอันเป็นสาธารณกุศลในพื้นที่ ตามหนังสือขอรับ
การสนับสนุนจากอาเภอท่าสองยาง ที่ ตก 0517.1/1969 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอท่าสองยาง
ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอท่าสองยาง ตามโครงการฝึกซ้อมแผน
เผชิญเหตุป้องกันและบรรเทาภัยจากสาธารณภัย ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนจากอาเภอท่าสองยาง ที่ ตก
0517.1/1969 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน
- อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอท่าสองยาง
ตั้งไว้ 100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอท่าสองยาง
ตามโครงการงานวัน
ครบรอบ 52 ปี อาเภอท่าสองยาง และงานกาชาดอาเภอท่าสองยาง ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนจากอาเภอ
ท่าสองยาง ที่ ตก 0517.1/1969 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- อุดหนุนสานักงานกิ่งกาชาดอาเภอท่าสองยาง
ตั้งไว้ 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สานักงานกิ่งกาชาดอาเภอท่าสองยาง ในการช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ให้แก่ราษฎรประสบภัยต่าง ๆ ในพื้นที่อาเภอท่าสองยาง ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนจากอาเภอ
ท่าสองยาง ที่ ตก 0517.1/1969 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
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ตามโครงฝึกอบรมทบทวน
ลูกเสือชาวบ้าน
ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอท่าสองยาง ในการดาเนินการ ตาม
โครงการดังกล่าว ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนจากอาเภอท่าสองยาง ที่ ตก 0517.1/1969 ลงวันที่ 9
กรกฎาคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.6 หมวดรายจ่ายอื่น
ตั้งไว้ รวม 30,000.- บาท
1.6.1 ประเภท ค่าจ้างประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทางานของ อบต.
ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชน หรือสถาบันต่าง ๆ ในการประเมินผลการปฏิบัติ หรือประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของ อบต.แม่ต้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้ รวม 134,000.- บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้ 134,000.- บาท
ค่าครุภัณฑ์
2.1 ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
ตั้งไว้ 84,000.- บาท
2.1.1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จานวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 84,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000.- บีทียู ฉลากเบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง จานวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 42,000.- บาท สาหรับห้องทางานสานักงานปลัด ส่วนสวัสดิการสังคม และที่รับรองผู้มาติดต่อราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป และเป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 – 2556) หน้า 81
2.2 ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้ 26,000.- บาท
2.2.1 ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล ตั้งไว้ 6,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป
ดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 7 ล้านฟิกเซล จานวน 1 กล้อง สาหรับคณะผู้บริหารในการปฏิบัติงานในพื้นที่
ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 – 2556) หน้า 81
2.2.2 ค่าจัดซื้อ โทรทัศน์ แอล ซี ดี ของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อการจ้าง ของ อปท. ระดับ
อาเภอ ตั้งไว้ 17,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล ซี ดี ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 X
768 พิกเซล ขนาด 26 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง สาหรับศูนย์ ฯ ตั้งจ่ายตามราคาในจังหวัดหรือราคาท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอท่าสองยาง ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2554 – 2556) หน้า 81
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2.2.3 ค่าจัดซื้อจานรับสัญญาณดาวเทียม สาหรับโทรทัศน์ของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อการ
จ้าง ของ อปท. ระดับอาเภอ
ตั้งไว้
3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจานรับสัญญาณดาวเทียม
จานวน 1 ชุด สาหรับโทรทัศน์ของศูนย์ ฯ ตั้งจ่ายตามราคาในจังหวัด หรือราคาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอท่าสองยาง ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2554 – 2556) หน้า 81
2.3 ประเภท ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ตั้งไว้ 24,000.- บาท
2.3.1 ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง จานวน 2 ชุด ตั้งไว้ 24,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง
จานวน 2 ชุด เพื่อใช้สาหรับการผจญเพลิงกรณีมีเหตุการณ์ไฟฟ้าไหม้ในพื้นที่ ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้ง
จ่ายตามราคาในจังหวัดหรือราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2554 – 2556) หน้า 81
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน ส่วนการคลัง
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,096,400.- บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายประจา
ตั้งไว้ รวม 1,074,800.- บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ตั้งไว้ รวม 676,400.- บาท แยกเป็น
ประเภท เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้ 676,400.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบลในหน่วยงานส่วนการคลัง ตามหนังสือ ด่วนมาก
ที่ มท 0830.4/ว 19786 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง ซักซ้อมการตั้งงบประมาณรายจ่ายของ อปท.
จานวน 5 อัตรา เป็นเงิน 676,400.- บาท ดังนี้
- หน.ส่วนการคลัง
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- นักวิชาการเงินและบัญชี
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- จพง.การเงินและบัญชี
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- จพง.จัดเก็บรายได้
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- จพง.พัสดุ
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้ รวม 98,400.- บาท แยกเป็น
ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 98,400.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่ม (เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว) ตามหนังสือ ด่วนมาก
ที่ มท 0830.4/ว 19786 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง ซักซ้อมการตั้งงบประมาณรายจ่ายของ อปท. ให้แก่
พนักงานจ้าง ในส่วนการคลัง ฯ เป็นเงิน 98,400.- บาท ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ผช.จนท.การเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้ รวม 300,000.- บาท แยกเป็น
ค่าตอบแทน
1.3.1 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานส่วนตาบลภายในส่วนการคลัง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตาบลภายในส่วนการคลัง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.3 ประเภท เงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจาปี)
ตั้งไว้ 150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการของ อบต.
แม่ต้าน ประจาปี 2553 ที่ผ่านการประเมิน และการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จาก ก.อบต.
จังหวัดตากแล้ว ให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ของ อบต.แม่ต้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าใช้สอย
1.3.4 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้ 10,000 .- บาท
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการเข้าอบรมสัมมนา หรือ
อบรมหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ให้กับพนักงานส่วนตาบล เช่น โครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างสังกัดส่วนการ
คลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.5 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท แยกเป็น
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทา หรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน เพื่อนาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม ฯ ที่ มท
0808.3/ว 272 ลว 5 ก.พ.51 และหนังสือกรม ฯ ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลว 29 ก.พ.51 ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.6 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ
ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สาหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่าวัสดุ
1.3.7 ประเภท ค่าวัสดุสานักงาน
ตั้งไว้ 25,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานภายใน อบต. เช่น สมุดบัญชี และแบบพิมพ์ต่าง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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ตั้งไว้ 15,000.- บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้ ภ ายในส่ ว นการคลั ง เช่ น ผ้ า หมึ ก พิ ม พ์ น้ าหมึ ก เติ ม
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้ รวม 21,600.- บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้ รวม 21,600.- บาท
ค่าครุภัณฑ์
2.1 ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
ตั้งไว้ 21,600.- บาท
2.1.1 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน ตั้งไว้ 21,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารชนิด 2 บาน จานวน 3 ตู้ เพื่อใช้เก็บเอกสาร ฎีกาการเบิกจ่ายต่าง ๆ ของส่วนการคลัง ไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายตามราคาในจังหวัดหรือราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 – 2556) หน้า 81

------------------------------------------------------------------------
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องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน ส่วนโยธา
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

3,892,000.- บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจา
ตั้งไว้ รวม 1,712,000.- บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ตั้งไว้ รวม 323,600.- บาท แยกเป็น
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้ 323,600.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบลในหน่วยงานส่วนโยธา ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่
มท 0830.4/ว 19786 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง ซักซ้อมการตั้งงบประมาณรายจ่ายของ อปท. จานวน
5 อัตรา เป็นเงิน 323,600.- บาท ดังนี้
- หน.ส่วนโยธา
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- นายช่างโยธา
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- นายช่างสารวจ
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- นายช่างเขียนแบบ
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- นายช่างไฟฟ้า
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้ รวม 98,400.- บาท แยกเป็น
1.2.1 ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 98,400.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่ม(เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว) ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่
มท 0830.4/ว 19786 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง ซักซ้อมการตั้งงบประมาณรายจ่ายของ อปท. ให้แก่
พนักงานจ้าง ในส่วนโยธา จานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 98,400.- บาท ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยช่างโยธา
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้ รวม 1,290,000.- บาท แยกเป็น
ค่าตอบแทน
1.3.1 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตาบลและครอบครัว ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

- 52 1.3.2 ประเภท เงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจาปี)
ตั้งไว้ 100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการของ อบต.
แม่ต้าน ประจาปี 2554 ที่ผ่านการประเมิน และการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จาก ก.อบต.
จังหวัดตากแล้ว ให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ของ อบต.แม่ต้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ค่าใช้สอย
1.3.3 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้ 10,000 .- บาท
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการเข้าอบรมสัมมนา หรือ
อบรมหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ให้กับพนักงานส่วนตาบล เช่น โครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างสังกัดส่วนโยธา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
1.3.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 150,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เกี่ยวกับงานช่าง ที่ใช้ภายในส่วน
โยธา ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น การวางท่อลอดถนน การจัดซื้อท่อลอดถนน การลง
ลูกรัง หินคลุกบริเวณทางเดิน และหน้าที่ทาการ การจัดจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ
ไม้ไผ่ ตามเส้นทางต่าง ๆ และค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามถนนภายในหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.
แม่ต้าน ตั้งไว้ 50,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
- เพื่อจ่ายเป็นจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วย
แม่ต้าน ตั้งไว้ 100,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
1.3.5 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ
ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สาหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ค่าวัสดุ
1.3.6 ประเภท ค่าวัสดุสานักงาน
ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ภายใน อบต. สาหรับงานช่าง เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์
ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
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ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายในส่วนโยธา เช่น ผ้าหมึกพิมพ์ น้าหมึกเติมเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน
1.3.8 ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสาหรับการโฆษณาและเผยแพร่ กิจการของ อบต. เช่น กระดาษ
โปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์มถ่ายรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
1.3.9 ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งไว้ 800,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับใช้กับรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ของ อบต. ใน
การไถปรับเส้นทาง,ซ่อมแซมเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเบิกจ่ายตามแผนงานในการออกปฏิบัติงานในแต่ละ
ครั้ง และสนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ ที่นาเครื่องจักรกลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานในกรณีที่มีความจาเป็นต้องใช้
เครื่องจักรกลหนักมาใช้ในพื้นที่ อบต. เช่น จากหน่วยจัดที่ดิน และ อบจ. เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
1.3.10 ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง
ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานก่อสร้าง เช่น จอบ เสียม ขวาน เลื่อย กบไสไม้ ค้อน คีม ตะปู ฯลฯ
รวมทั้งวัสดุสาหรับก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์, ไม้, อิฐบล็อก ฯลฯ สาหรับใช้ภายในสานักงาน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
1.3.11 ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้างสาหรับงานประปาภูเขา หมู่ที่ 4 บ้านป้อย่าลู่
ตั้งไว้ 80,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สาหรับโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 4
บ้านป้อย่าลู่ ตามประมาณการตามโครงการ โดย อบต.จัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้ ส่วนค่าแรงงานเป็นของราษฎรใน
หมู่บ้านดาเนินการเอง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
1.3.12 ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า ขาหลอด เบรกเกอร์ ลูกถ้วย ปลั๊กไฟฟ้า
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ สาหรับใช้ซอ่ มแซมระบบไฟฟ้าภายในสานักงาน หรือไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน หรือไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางเข้า/ภายในหมู่บ้าน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ รวม 2,180,000.- บาท
ตั้งไว้ รวม 2,180,000.- บาท

- 54 ค่าครุภัณฑ์
2.1 ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ตั้งไว้ 1,580,000.- บาท
2.1.1 ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ตัน จานวน 1 คัน เป็นเงิน 1,580,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
ผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2554 - 2556) หน้า 82
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.2 ประเภท ถนน
ตั้งไว้ 600,000.- บาท
2.2.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้าตกแม่ต้อเรเคาะ ตั้งไว้ 600,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าดาเนินงานตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางเข้า และบริเวณโดยรอบน้าตกแม่ต้อเรเคาะ หมู่ที่ 3
ตาบลแม่ต้าน เพื่อเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามนโยบายผู้บริหาร ตามแบบที่ อบต.แม่ต้านกาหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 - 2556) หน้า 76

-----------------------------------------------------------------------
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
1. รายจ่ายประจา

10,132,610.- บาท แยกเป็น
ตั้งไว้ รวม

10,093,310.- บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ตั้งไว้ รวม 310,400.- บาท แยกเป็น
ประเภท เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้ 310,400.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบลในหน่วยงานส่วนการศึกษา ฯ ตามหนังสือ ด่วน
มาก ที่ มท 0830.4/ว 19786 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง ซักซ้อมการตั้งงบประมาณรายจ่ายของ อปท.
จานวน 3 อัตรา เป็นเงิน 310,400.- บาท ดังนี้
- นักบริหารการศึกษา
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- นักวิชาการการศึกษา
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- เจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้ รวม 655,520.- บาท แยกเป็น
ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 655,520.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่ม (เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว) ตามหนังสือ ด่วนมาก
ที่ มท 0830.4/ว 19786 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง ซักซ้อมการตั้งงบประมาณรายจ่ายของ อปท.
ให้แก่พนักงานจ้าง ในส่วนการศึกษา ฯ เป็นเงิน 655,520.- บาท ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ครูผู้ดูแลเด็ก
จานวน 6 อัตรา / 12 เดือน
- พนักงานจ้างทั่วไป นักการภารโรง
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- พนักงานจ้างทั่วไป คนครัว
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 133,760.- บาท
และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 521,760.- บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา
1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้ รวม 4,544,110.- บาท แยกเป็น
ค่าตอบแทน
1.3.1 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ตั้งไว้ 40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
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พิเศษ (เงินรางวัลประจาปี)
ตั้งไว้ 150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการของ อบต.
แม่ต้าน ประจาปี 2553 ที่ผ่านการประเมิน และการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จาก ก.อบต.
จังหวัดตากแล้ว ให้แก่พนักงาน ฯ ในส่วนการศึกษา ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ค่าใช้สอย
1.3.3 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้ 159,000.- บาท แยกเป็น
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ตั้งไว้ 15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการเข้าอบรมสัมมนา หรือ
อบรมหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ให้กับพนักงานส่วนตาบล เช่น โครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง สังกัดส่วน
การศึกษา ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- ค่าจ้างเหมาบริการดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งไว้ 144,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการดูแลและทาความสะอาดศูนย์เด็กเล็ก ช่วยเหลือ
ผดด. ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่ต้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
1.3.4 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 80,000.- บาท แยกเป็น
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสาคัญทางราชการ
ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานในวันสาคัญของชาติ, งานพิธีทางศาสนาในพื้นที่
รับผิดชอบ และประเพณีท้องถิ่น เช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
วันลอยกระทง วันขึ้นปีใหม่ วันทาบุญอาคารสถานที่ราชการในเขตรับผิดชอบ อบต. ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์(วันน้าทิพย์) ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานในวันสงกรานต์ (วันน้าทิพย์) งานประเพณีสรงน้า
พระธาตุเมืองเก่าห้วยลึก ซึ่งจัดเป็นประจาทุกปี จ่ายเป็น ค่าสังฆทานพิธีสงฆ์ ค่า อาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับงานนี้ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุ
ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานในวันผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริม
วัฒนธรรม และยกย่องเชิดชูผู้สูงอายุ ซึ่งจัดเป็นประจาทุกปี จ่ายเป็น ค่าของขวัญมอบสาหรับผู้สูงอายุ ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวัสดุกีฬาพื้นบ้านที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ค่าใช้จ่ายอื่นที่เ กี่ยวข้อง และ
จาเป็นสาหรับงานนี้ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และวัสดุอื่น ในส่วนการศึกษา ฯ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
1.3.6 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ
ตั้งไว้ 862,750.- บาท แยกเป็น
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สาหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.แม่ต้าน เช่น
ค่าอาหาร เครื่องดื่มสาหรับผู้ดาเนินการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุกีฬาพื้นบ้านที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา
พื้นบ้าน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดกิจกรรม และจัดซื้อสิ่งของสาหรับเด็ก เช่น สมุด ปาก ดินสอ ขนม
ของใช้อื่นที่จาเป็น ฯลฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันแม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.แม่ต้าน เช่น
ค่าอาหาร เครื่องดื่มสาหรับผู้ดาเนินการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการ
จัดกิจกรรม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันพ่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.แม่ต้าน เช่น
ค่าอาหาร เครื่องดื่มสาหรับผู้ดาเนินการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการ
จัดกิจกรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตาบล ตั้งไว้ 70,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ทั้งเด็ก นักเรียน เยาวชน
และประชาชน ในพื้นที่ตาบลแม่ต้าน โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้านเป็นผู้ดาเนินการเอง เช่นค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาในการจัดสนามแข่งขัน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเงินรางวัล ค่าสนับสนุนทีมต่าง ๆ ในการ
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
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ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเด็กดอย ประจาปี 2554 ให้กับเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกล โดยร่วมมือกับทางศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่มสาหรับผู้ดาเนินการ และ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุกีฬาพื้นบ้านที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัด
กิจกรรมนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันบัณฑิตน้อย ตั้งไว้ 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันบัณฑิตน้อย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.แม่ต้าน
เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่มสาหรับผู้ดาเนินการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับ
การจัดกิจกรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันปีใหม่ชาวปะกาญอ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ตั้งไว้ 100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินกิจกรรม ตามโครงการจัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชาว
ปะกาญอ ประจาปี 2554 เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ เวทีการแสดง ค่าตอบแทนคณะกรรมการการประกวด ค่าเงิน
รางวัลสาหรับการจัดประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ค่าเครื่องดื่ม อาหารสาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็นสาหรับงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ตั้งไว้
602,750.- บาท แยกเป็น
1) ค่าวัสดุการศึกษาเด็กนักเรียนรายหัวเด็กเล็ก อัตราคนละ 600.- บาท/ปี
จานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553 คิดเป็น 139 คน X 600.- บาท เป็นเงิน 83,400.- บาท โดยแยกจ่าย
เป็น ค่าจัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน วัสดุกีฬา วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุสานักงาน
และวัสดุอื่น เช่น ชุดนักเรียน ชุดกีฬา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
2) ค่าจ้างเหมาในการนาส่งเด็กเล็กไปสถานพยาบาล ตั้งไว้ 1,390.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการนาเด็กเล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่ต้าน
ไปส่งยังสถานพยาบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 505,960.บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวัน สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
อบต.ทั้งศูนย์ ฯ ที่รับถ่ายโอนจากส่วนราชการอื่น และศูนย์ ฯ ที่ อบต.จัดตั้งเอง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
ตั้งไว้ 12,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม ผู้แลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาต่าง ๆ หรือส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ดูแลเด็ก หรือเข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นดาเนินการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
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1.3.7 ประเภท ค่าวัสดุสานักงาน
ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ภายในสานักงานส่วนการศึกษา ฯ เช่น กระดาษ
แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธงชาติ ผ้าประดับเต้นท์พิธีต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา
1.3.8 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายในส่วนการศึกษา ฯ เช่น ผ้าหมึกพิมพ์ น้าหมึกเติม
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา
1.3.9 ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอง ถ้วย จาน จานรอง
แก้ว แก้วกาแฟ กระติกน้าร้อน หม้อหุงข้าว ถังแก๊ส ฯลฯ สาหรับใช้ภายในส่วนการศึกษา ฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หรือสาหรับบริการประชาชนหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่มาอบรม ศึกษาดูงาน หรือมารับบริการ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
1.3.10 ประเภท ค่าวัสดุอื่น ๆ
ตั้งไว้ 3,202,360.- บาท แยกเป็น
1.3.8.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) จัดสรรให้เด็กเล็ก – ประถม
ศึกษาปีที่ 6 จานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553 อัตรา คนละ 7 บาท ตั้งไว้ 3,202,360.- บาท แยกเป็น
- เด็กนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จานวน 260 วัน จานวนเด็ก 772 คน X 7 บาท เป็นเงิน 1,405,040.- บาท
- เด็กนักเรียนสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน จานวน 280 วัน จานวนเด็ก
778 คน X 7 บาท เป็นเงิน 1,524,880.- บาท
- เด็กนักเรียนสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 280 วัน จานวนเด็ก 139
คน X 7 บาท เป็นเงิน 272,440.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
1.4 หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้ รวม 4,583,280.- บาท
1.4.1 ประเภท เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์
ตั้งไว้ 4,583,280.- บาท
- อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.แม่ต้าน ตั้งไว้ 1,751,360.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ จานวน 4 โรงเรียน ตามโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียน ตามหนังสือขอรับการสนับสนุน ร.ร.บ้านทุ่งถ้า ที่ ศธ 04056.0306/167 ลง
วันที่ 13 กรกฎาคม 2553, หนังสือ ร.ร.บ้านแม่โพ ที่ ศธ 04056.0304/117 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2553,
หนังสือ ร.ร.บ้านอู่หู่ ที่ ศธ 04056.0305/111 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 และ หนังสือ ร.ร.บ้านขุนห้วยแม่ต้าน ที่
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ที่ มท 0893.3/ว 1372 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจาปี 2554 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- อุดหนุนศูนย์บริการการศึกษาอาเภอท่าสองยาง กรมการศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่
รับผิดชอบของ อบต.แม่ต้าน
ตั้งไว้ 2,831,920.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์บริการการศึกษาอาเภอท่าสองยาง กรมการศึกษานอกโรงเรียน
ตามโครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็ก ตามหนังสือขอรับการสนับสนุน จากศูนย์บริการการศึกษา ฯ ที่ ศธ
0210.3202/832 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0893.3/ว 1372 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจาปี 2554ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้ รวม 39,300.- บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้ รวม 39,300.- บาท
ค่าครุภัณฑ์
2.1 ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
ตั้งไว้ รวม 39,300.- บาท
2.1.1 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน ตั้งไว้ 14,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารชนิด 2 บาน จานวน 2 ตู้ เพื่อใช้เก็บเอกสาร เก็บอุปกรณ์สาหรับเด็ก ของส่วนการศึกษา ฯ ไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายตามราคาในจังหวัดหรือราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 – 2556) หน้า 81
2.1.2 ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน ตั้งไว้ 10,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทางาน ชนิดโต๊ะเหล็ก
จานวน 2 ตัว สาหรับข้าราชการ พนักงานของส่วนการศึกษา ฯ ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายตามราคา
ในจังหวัดหรือราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 – 2556)
หน้า 81
2.1.3 ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน ตั้งไว้ 14,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน จานวน
12 ตัว พร้อมค่าติดตั้ง สาหรับติดตั้งภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงอาหาร ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายตามราคาในจังหวัดหรือราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2554 – 2556) หน้า 81
---------------------------------------------------------

- 61 –
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน ส่วนสวัสดิการสังคม
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

793,400.- บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจา

ตั้งไว้ รวม 793,400.- บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ตั้งไว้ รวม 280,000.- บาท แยกเป็น
ประเภท เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้ 280,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล ในหน่วยงานส่วนสวัสดิการและสังคม ตาม
หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0830.4/ว 19786 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง ซักซ้อมการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายของ อปท. จานวน 3 อัตรา เป็นเงิน 280,000.- บาท ดังนี้
- นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- นักพัฒนาชุมชน
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้ รวม 98,400.- บาท แยกเป็น
ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 98,400.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่ม (เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว) ตามหนังสือ ด่วนมาก
ที่ มท 0830.4/ว 19786 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง ซักซ้อมการตั้งงบประมาณรายจ่ายของ อปท.
ให้แก่พนักงานจ้าง ในส่วนการศึกษา ฯ จานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 98,400.- บาท ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ผช.จพง.พัฒนาชุมชน จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ตั้งไว้ รวม 415,000.- บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน
1.3.1 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

- 62 1.3.2 ประเภท เงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจาปี)
ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการของ อบต.
แม่ต้าน ประจาปี 2553 ที่ผ่านการประเมิน และการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จาก ก.อบต.
จังหวัดตากแล้ว ให้แก่พนักงาน ฯ ในส่วนสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์
ค่าใช้สอย
1.3.3 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้ 360,000.- บาท แยกเป็น
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการเข้าอบรมสัมมนา หรืออบรม
หลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ให้กับพนักงานส่วนตาบล เช่น โครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง สังกัดส่วน
สวัสดิการและสังคม ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
- ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนที่ด้อยโอกาส และยากจน ตั้งไว้ 350,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนที่ด้อยโอกาสและยากจน
และอยู่ห่างไกล
สถานศึกษา เกิน 3 ก.ม. ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา หรือได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในสถานศึกษาที่
ใกล้เคียง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 223,460.- บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 126,540.- บาท ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.3.4 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน่ ๆ
ตั้งไว้ 15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สาหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ รวม
ตั้งไว้ รวม

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

-

บาท
บาท

- 63 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 510,400.- บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายประจา
ตั้งไว้ รวม 510,400.- บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ตั้งไว้ รวม 168,000.- บาท แยกเป็น
ประเภท เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้ 168,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล ในหน่วยงานส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0830.4/ว 19786 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง ซักซ้อมการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายของ อปท. จานวน 4 อัตรา เป็นเงิน 168,000.- บาท ดังนี้
- นักบริหารงานสาธารณสุข
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานสาธารณสุข
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้ รวม 98,400.- บาท แยกเป็น
ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 98,400.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่ม (เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว) ตามหนังสือ ด่วนมาก
ที่ มท 0830.4/ว 19786 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง ซักซ้อมการตั้งงบประมาณรายจ่ายของ อปท.
ให้แก่พนักงานจ้าง ในส่วนสาธารณสุข ฯ เป็นเงิน 98,400.- บาท ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ผช.จพง.สาธารณสุขชุมชน จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ผช.จพง.ส่งเสริมสุขภาพ
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้ รวม 144,000.- บาท แยกเป็น
ค่าใช้สอย
1.3.2 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้ 144,000.- บาท
- ค่าจ้างเหมาในการให้บริการงานด้านสาธารณสุข
ตั้งไว้ 144,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลในการออกให้บริการ และดูแลศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ของ อบต.แม่ต้าน ประจาหมู่บ้านบนพื้นที่สูง จานวน 3 หมู่บ้าน (หมู่ 3, 4, 10) จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้บริการ
ด้านงานสาธารณสุขในพื้นที่ตาบลแม่ต้าน เช่น การแจกจ่ายยา การดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

- 64 1.4 หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้ รวม 100,000.- บาท แยกเป็น
1.4.1 ประเภท เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในกิจการอั นเป็น
สาธารณประโยชน์
ตั้งไว้ 100,000.- บาท
- อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
ตั้งไว้ 100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สาหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข เพื่อใช้ในการ
ดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจาหมู่บ้านในเขตตาบลแม่ต้าน จานวน 10 หมู่บ้าน ๆ ละ
10,000.- บาท ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลท่าสองยาง ที่ ตก 0027.301/1112 ลงวันที่ 31
กรกฎาคม 2551 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้ รวม

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

-

บาท

- 65 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 258,400.- บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายประจา
ตั้งไว้ รวม 258,400.- บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ตั้งไว้ รวม 100,000.- บาท แยกเป็น
ประเภท เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้ 100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบลในหน่วยงานส่วนส่งเสริมการเกษตร ตามหนังสือ
ด่วนมาก ที่ มท 0830.4/ว 19786 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง ซักซ้อมการตั้งงบประมาณรายจ่ายของ
อปท. จานวน 3 อัตรา เป็นเงิน 100,000.- บาท ดังนี้
- นักบริหารงานการเกษตร
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- นักวิชาการเกษตร
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- นักวิชาการสัตวแพทย์
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานการเกษตร
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้ รวม 98,400.- บาท แยกเป็น
ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 98,400.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่ม (เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว) ตามหนังสือ ด่วนมาก
ที่ มท 0830.4/ว 19786 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง ซักซ้อมการตั้งงบประมาณรายจ่ายของ อปท.
ให้แก่พนักงานจ้าง ในส่วนการศึกษา ฯ จานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 98,400.- บาท ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ผช.จพง.ส่งเสริมการเกษตร จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ผช.สัตวแพทย์
จานวน 1 อัตรา / 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร
1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้ รวม 60,000.- บาท แยกเป็น
ค่าใช้สอย
1.3.1 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 40,000.- บาท แยกเป็น
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการ เช่น ค่าป้ายผ้ารณรงค์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
สาหรับผู้ร่วมกิจกรรม และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ค่าสารวจประชากรสัตว์ในพื้นที่ ค่าดาเนินการฉีดวัคซีน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร
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เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินกิจกรรมตามโครงการปลูกต้นไม้ในสถานที่ราชการ และสองข้าง
ทาง ตามแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เช่น ค่าจัดซื้อกล้าไม้ ปุ๋ย ค่าเครื่องดื่ม
อาหารสาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร
ค่าวัสดุ
1.3.2 ประเภท วัสดุการเกษตร
ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้า วัสดุเพาะชา ฯลฯ เป็นต้น แจกจ่ายให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการเกษตร
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ รวม
ตั้งไว้ รวม

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

-

บาท
บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ต้าน
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
รายจ่ายงบกลาง
รายจ่ายงบกลาง

ตั้งไว้ รวม 2,417,956.- บาท แยกเป็น

1. ค่าชาระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย

ตั้งไว้

-

บาท

2. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน

ตั้งไว้ 2,186,822.- บาท แยกเป็น

2.1 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้ 108,070.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยคานวณ ตั้งจ่าย
ในอัตรา ร้อยละ 1 ของรายได้ประจาปี (ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ 2542)
ออกตาม พ.ร.บ.บาเหน็จบานาญ ฯ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1187 ลงวันที่ 24
พฤษภาคม 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
2.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งไว้ 204,752.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สาหรับพนักงานจ้างของ อบต. จานวน 17 ตาแหน่ง
โดยคานวณตั้งจ่ายในอัตรา ร้อยละ 10 ของเงินเดือนและเงินที่จ่ายเพิ่มให้พนักงานจ้าง (ปีงบประมาณ 2553 ตั้ง
จ่าย 2,047,520.- บาท) ตามหนังสือสานักงานประกันสังคม ด่วน ที่ รง 0604/ว 949 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน
2546 หนังสือจังหวัดตาก ที่ มท 0803.2/12103 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 (เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ 33) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 152,576.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 52,176.บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง
2.3 เงินทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ตั้งไว้ 240,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจา และทุนการศึกษาสาหรับ
เด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ตั้งจ่ายตามเกณฑ์จากฐานรายได้ทุกประเภท รวมเงินอุดหนุนทั่วไป
รายได้เกิน 5 ล้านบาท และไม่เกิน 20 ล้านบาท ตามหนังสือสั่งการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว 1951 ลงวันที่ 28 กันยายน 2548 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365
ลว 30 เม.ย.50 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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ตั้งไว้ 40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย
สาหรับผู้ดูแลเด็กทั้งศูนย์ที่จัดตั้งเอง และศูนย์ที่รับการถ่ายโอน รวมจานวน 1 ศูนย์(เดิม) ตั้งจ่ายศูนย์ละ
40,000.- บาท ตั้งจ่ายตามหนังสือสั่งการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว 1362 ลง
วันที่ 19 กรกฎาคม 2550 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง
2.5 เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ต้าน
ตั้งไว้ 100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพของ อบต. ตามหนังสือสั่งการเกี่ยวกับ
การดาเนินการด้านหลักประกันสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตาบล โดยสมทบเข้ากองทุนเป็นรายปี ๆ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 (กรณี อบต.ขนาดกลาง) ของยอดเงินที่ สปสช. โอนให้ ปีละ 40.00 บาทต่อคน ตามยอดประชากร
ของ อบต. ณ สิ้นเดือนกันยายนของทุกปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
2.6 ประเภท เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ตั้งไว้ 1,260,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จานวน 210 คน ๆ ละ 500 บาท/เดือน ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ
อบต. และดาเนินการตามระเบียบ ฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ฯ หนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.3/ว1291 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2546 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 100 คน เป็นเงิน 600,000.- บาท
และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 110 คน เป็นเงิน 660,000.- บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง
2.7 ประเภท เงินช่วยเหลือผู้พิการ
ตั้งไว้ 234,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ จานวน 39 คน ๆ ละ 500 บาท/เดือน ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ
อบต. และดาเนินการตามระเบียบ ฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ฯ หนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.3/ว1291 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2546 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 20 คน เป็นเงิน 120,000.- บาท และ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 19 คน เป็นเงิน 114,000.- บาท ปรากฎในแผนงานงบกลาง
3. ประเภทเงินสารองจ่าย
ตั้งไว้ 231,134.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นงบฉุกเฉิน และกรณีเกิดภัยธรรมชาติ เช่น เกิดอุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่ทาให้ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน หรือเกิดปัญหาภัยแล้ง ปัญหาภัยหนาว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง

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

