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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ท่าน  ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมต่้าน 

      บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจ าป ีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ต้าน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ การคลัง ตลอดจนหลักการ และ
แนวนโยบายในการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ดังต่อไปน้ี 

๑. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที ่ 30 มิถุนายน ๒๕60 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน            
มีสถานะการเงิน  ดังนี ้

1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น รวม      29,826,063.79 บาท 
1.1.2  เงินสะสม    รวม      6,707,508.72 บาท   
1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม            รวม    14,165,417.16 บาท 
1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย      -    โครงการ  
  รวม              - บาท 
1.1.5 รายการกันเงินไวโ้ดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน                   จ านวน     -     โครงการ  

  รวม              - บาท 
 1.2 เงินกู้คงค้าง      รวม               - บาท 
 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕9 
  2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น รวม 36,518,312.90 บาท ประกอบด้วย 
   2.1.1. หมวดภาษีอากร  จ านวน       152,180.05   บาท 
   2.1.2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต   จ านวน       205,265.40 บาท 
           2.1.3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน       323,133.48 บาท 
  2.1.4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                           จ านวน           9,165.00   บาท 
  2.1.5. หมวดภาษีจดัสรร    จ านวน  18,798,346.97 บาท 
  2.1.6. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จ านวน  17,030,222.00 บาท 
  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จ านวน    5,623,942.00 บาท 
 2.3 รายจ่ายจริง    รวม  29,541,584.31 บาท ประกอบด้วย   
 2.3.1 งบกลาง         จ านวน      644,768.00  บาท 
 2.3.2 งบบุคลากร     จ านวน    10,495,267.00 บาท 
 2.3.3 งบด าเนินการ      จ านวน   7,755,823.25 บาท 
 2.3.4 งบลงทุน    จ านวน   2,030,180.26 บาท 
 2.3.5 งบรายจ่ายอื่น     จ านวน        20,000.00 บาท 
 2.3.6 งบเงินอุดหนุน     จ านวน   8,594,545.80 บาท 
  2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จ านวน   5,623,942.00 บาท 
  2.5 มีการจา่ยขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่     จ านวน   4,804,380.00 บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

รายรับ 

รายรับ 
รับจริง 

ปี 2559 
ประมาณการ 

ปี 2560 
ประมาณการ 

ปี 2561 
รายได้จัดเก็บ    

   หมวดภาษีอากร 152,180.05 80,000 130,000 

   หมวดค่าธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนุญาต 205,265.40 109,000 134,000 

   หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ 323,133.48 280,000 300,000 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ - - - 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 9,165.00 81,000 21,000 

   หมวดรายได้จากทุน - 2,000 2,000 

รวมรายได้จัดเก็บ 689,743.93 552,000 587,000 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น    

  หมวดภาษีจดัสรร 18,798,346.97 16,320,000 17,225,000 

          รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
18,798,346.97 

 
16,320,000 

 
17,225,000 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,030,222.00 23,494,470 25,107,990 

          รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

17,030,222.00 
 

23,494,470 
 

25,107,990 

รวม 36,518,312.90 40,366,470 42,919,990 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

รายจ่ายตามงบรายจ่าย 
 

งบ 
รายจ่ายจริง 
ปี 2559 

ประมาณการ 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

งบกลาง 644,768.00 5,728,750.00 6,092,750.00 

งบบุคลากร 10,495,267.00 12,744,390.00 13,257,980.00 

งบด าเนินการ 7,755,823.25 10,016,630.00 10,263,260.00 

งบลงทุน 2,030,180.26 3,451,500.00 4,905,000.00 

งบรายจ่ายอื่น 20,000 30,000.00 30,000.00 

งบเงินอุดหนุน 8,595,545.80 8,395,200.00 8,371,000.00 

รวม 29,541,584.31 40,366,470.00 42,919,990.00 
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ส่วนที่ 2 
 
 

ข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 

เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
อ าเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

แผนงานบริหารทั่วไป 10,846,340.00 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 730,000.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

แผนงานการศึกษา 14,121,670.00 

แผนงานสาธารณสุข 648,240.00 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,325,880.00 

แผนงานเคหะและชุมชน 900,000.00 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 210,000.00 

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 481,000.00 

ด้านการเศรษฐกิจ  

แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 6,921,390.00 

แผนงานการเกษตร 642,720.00 

แผนงานการพาณิชย ์ - 

ด้านการด าเนินงานอื่น  

แผนงานงบกลาง 6,092,750.00 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 42,919,990.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

ด้านงบกลาง 
แผนงานงบกลาง (00410) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 836,150.-  บาท ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป  5,256,600.-  บาท) 
 

                                       งาน 
       งบ 

งานงบกลาง 
00411 

 

รวม 

งบกลาง   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 200,000 200,000 
เงินส ารองจ่าย 208,025 208,025 
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต. 250,000 250,000 
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 4,440,600 4,440,600 
เบ้ียยังชีพผู้พิการ 816,000 816,000 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 178,125 178,125 

รวม 6,092,750 6,092,750 

ด้านบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  9,930,140.-  บาท  ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  916,200.-  บาท) 
 

                        งาน 
        งบ 

งานบริหารทั่วไป 
00111 

งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ 

00112 

งานบริหารงาน
คลัง 

00113 

 
รวม 

งบบุคลากร 6,888,340 - 1,240,800 8,129,140 
เงินเดือน(ฝุายการเมือง) 2,571,120 - - 2,571,120 
เงินเดือน(ฝุายประจ า) 4,317,220 - 1,240,800 5,558,020 

งบด าเนินการ 2,096,000 30,000 250,000 2,376,000 
ค่าตอบแทน 590,000 - 20,000 610,000 
ค่าใช้สอย 663,000 30,000 170,000 863,000 
ค่าวัสด ุ 310,000 - 60,000 370,000 
ค่าสาธารณูปโภค 533,000 - - 533,000 

งบลงทุน 266,200 - 20,000 286,200 
ค่าครุภัณฑ ์ 266,200 - 20,000 286,200 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง - - - - 

งบรายจ่ายอื่น ๆ 30,000 - - 30,000 
รายจา่ยอื่น ๆ 30,000 - - 30,000 

งบเงินอุดหนุน 25,000 - - 25,000 
เงินอุดหนุน 25,000 - - 25,000 

รวม 9,305,540 30,000 1,510,800 10,846,340 
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แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 210,000.-  บาท  ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป  520,000.-  บาท) 
 

                        งาน 
        งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา

ความสงบ 
00121 

 

งานเทศกิจ 
00122 

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคภีัย 
00123 

 
รวม 

งบบุคลากร - - - - 
เงินเดือน(ฝุายการเมือง) - - - - 
เงินเดือน(ฝุายประจ า) - - - - 

งบด าเนินการ 310,000 - 235,000 545,000 
ค่าตอบแทน - - - - 
ค่าใช้สอย 160,000 - 235,000 395,000 
ค่าวัสด ุ 150,000 - - 150,000 
ค่าสาธารณูปโภค - - - - 

งบลงทุน - - 95,000 95,000 
ค่าครุภัณฑ ์ - - 15,000 15,000 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง - - 80,000 80,000 

งบรายจ่ายอื่น ๆ - - - - 
รายจา่ยอื่น ๆ - - - - 

งบเงินอุดหนุน - - 90,000 90,000 
เงินอุดหนุน - - 90,000 90,000 

รวม 310,000 - 420,000 730,000 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา  (00210)  
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  2,342,000.-  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  11,779,670.-  บาท) 
 

                       งาน 
       งบ 

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา 

00211 

งานระดับ 
ก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 
00212 

งานระดับ
มัธยมศึกษา 
00213 

งานศึกษา   
ไม่ก าหนดระดับ 

00214 

 
รวม 

งบบุคลากร 1,114,000 748,000 - - 1,862,000 
เงินเดือน(ฝุายการเมือง) - - - - - 
เงินเดือน(ฝุายประจ า) 1,114,000 748,000 - - 1,862,000 

งบด าเนินการ 630,000 4,397,970 - - 5,027,970 
ค่าตอบแทน 15,000 10,000 - - 25,000 
ค่าใช้สอย 445,000 1,055,400 - - 1,500,400 
ค่าวัสด ุ 170,000 3,332,570 - - 3,502,570 
ค่าสาธารณูปโภค - - - - - 

งบลงทุน 104,300 31,400 - - 135,700 
ค่าครุภัณฑ ์ 4,300 31,400 - - 35,700 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 100,000 - - - 100,000 

งบรายจ่ายอื่น ๆ - - - - - 
รายจา่ยอื่น ๆ - - - - - 

งบเงินอุดหนุน - 7,096,000 - - 7,096,000 
เงินอุดหนุน - 7,096,000 - - 7,096,000 

รวม 1,848,300 12,273,370 - - 14,121,670 
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แผนงานสาธารณสุข (00220) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 448,240.-  บาท  ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป  200,000.-  บาท)  
  

                         งาน 
       งบ 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 
00221 

งาน
โรงพยาบาล 

00222 

งานบริการ
สาธารณสุขและ 

งานสาธารณสุขอื่น 
00223 

งานศนูย์บริการ
สาธารณสุข 
00224 

 
รวม 

งบบุคลากร - - 398,240 - 398,240 
เงินเดือน (ฝุายการเมือง) - - - - - 
เงินเดือน (ฝุายประจ า) - - 398,240 - 398,240 

งบด าเนินการ - - 100,000 - 100,000 
ค่าตอบแทน - - - - - 
ค่าใช้สอย - - 50,000 - 50,000 
ค่าวัสด ุ - - 50,000 - 50,000 
ค่าสาธารณูปโภค - - - - - 

งบลงทุน - - - - - 
ค่าครุภัณฑ ์ - - - - - 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง - - - - - 

งบรายจ่ายอื่น ๆ - - - - - 
รายจา่ยอื่น ๆ - - - - - 

งบเงินอุดหนุน - - 150,000 - 150,000 
เงินอุดหนุน - - 150,000 - 150,000 

รวม - - 648,240 - 648,240 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 787,250.-  บาท  ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป   538,630.-  บาท) 
 

                         งาน 
      งบ 

งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์

00231 

งานสวัสดกิารสังคม 
และสงัคมสงเคราะห์ 

00232 
รวม 

งบบุคลากร 505,880 - 505,880 
เงินเดือน (ฝุายการเมือง) - - - 
เงินเดือน (ฝุายประจ า) 505,880 - 505,880 

งบด าเนินการ 220,000 400,000 620,000 
ค่าตอบแทน - - - 
ค่าใช้สอย 180,000 400,000 580,000 
ค่าวัสด ุ 40,000 - 40,000 
ค่าสาธารณูปโภค - - - 

งบลงทุน 200,000 - 200,000 
ค่าครุภัณฑ ์ - - - 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 200,000 - 200,000 

งบรายจ่ายอื่น ๆ - - - 
รายจา่ยอื่น ๆ - - - 

งบเงินอุดหนุน - - - 
เงินอุดหนุน - - - 

รวม 925,880 400,000 1,325,880 
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แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  200,000.-  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  700,000.- บาท) 
 

                         งาน 
      งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวเคหะและชุมชน 

00241 

งานไฟฟ้าถนน 
00242 

งาน
สวนสาธารณะ 

00243 

 
รวม 

งบบุคลากร - - - - 
เงินเดือน(ฝุายการเมือง) - - - - 
เงินเดือน(ฝุายประจ า) - - - - 

งบด าเนินการ - - - - 
ค่าตอบแทน - - - - 
ค่าใช้สอย - - - - 
ค่าวัสด ุ - - - - 
ค่าสาธารณูปโภค - - - - 

งบลงทุน - - - - 
ค่าครุภัณฑ ์ - - - - 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง - - - - 

งบรายจ่ายอื่น ๆ - - - - 
รายจา่ยอื่น ๆ - - - - 

งบเงินอุดหนุน - 900,000 - 900,000 
เงินอุดหนุน - 900,000 - 900,000 

รวม - 900,000 - 900,000 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   (00250) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 100,000.-  บาท  ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป   110,000.-  บาท)  
 

                          งาน 
       งบ 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

00251 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

00252 
รวม 

งบบุคลากร - - - 
เงินเดือน (ฝุายการเมือง) - - - 
เงินเดือน (ฝุายประจ า) - - - 

งบด าเนินการ - 110,000 110,000 
ค่าตอบแทน - - - 
ค่าใช้สอย - 110,000 110,000 
ค่าวัสด ุ - - - 
ค่าสาธารณูปโภค - - - 

งบลงทุน - - - 
ค่าครุภัณฑ ์ - - - 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง - - - 

งบรายจ่ายอื่น ๆ - - - 
รายจา่ยอื่น ๆ - - - 

งบเงินอุดหนุน - 100,000 100,000 
เงินอุดหนุน - 100,000 100,000 

รวม - 210,000 210,000 
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แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 141,000.-   บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   340,000.-  บาท)  
  

                        งาน 
 
     งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

00261 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 
00262 

งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

00263 

 
 

รวม 

งบบุคลากร - - - - 
เงินเดือน (ฝุายการเมือง) - - - - 
เงินเดือน (ฝุายประจ า) - - - - 

งบด าเนินการ 20,000 340,000 111,000 471,000 
ค่าตอบแทน - - - - 
ค่าใช้สอย 20,000 300,000 111,000 431,000 
ค่าวัสด ุ - 40,000 - 40,000 
ค่าสาธารณูปโภค - - - - 

งบลงทุน - - - - 
ค่าครุภัณฑ ์ - - - - 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง  - - - 

งบรายจ่ายอื่น ๆ - - - - 
รายจา่ยอื่น ๆ - - - - 

งบเงินอุดหนุน 10,000 - - 10,000 
เงินอุดหนุน 10,000 - - 10,000 

รวม 30,000 340,000 111,000 481,000 
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ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 2,404,400.-   บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  4,516,990.-  บาท)  
 

                             งาน 
         งบ 

งานบริหารงานทั่วไป
เก่ียวกับอุตสาหกรรมและ

การโยธา 
00311 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 
00312 

 
รวม 

งบบุคลากร 2,004,400 - 2,004,400 
เงินเดือน (ฝุายการเมือง) - - - 
เงินเดือน (ฝุายประจ า) 2,004,400 - 2,004,400 

งบด าเนินการ 620,000 108,890 728,890 
ค่าตอบแทน 10,000 - 10,000 
ค่าใช้สอย 150,000 - 150,000 
ค่าวัสด ุ 460,000 108]890 568,890 
ค่าสาธารณูปโภค - - - 

งบลงทุน 1,244,100 2,944,000 4,188,100 
ค่าครุภัณฑ ์ 1,244,100 - 1,244,100 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง - 2,944,000 2,944,000 

งบรายจ่ายอื่น ๆ - - - 
รายจา่ยอื่น ๆ - - - 

งบเงินอุดหนุน - - - 
เงินอุดหนุน - - - 

รวม 3,868,500 3,052,890 6,921,390 
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แผนงานการเกษตร  (00320) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 383,320.-   บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  259,400.-  บาท)  
 

                             งาน 
         งบ 

งานส่งเสริมการเกษตร 
00321 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม ้
00322 

 
รวม 

งบบุคลากร 358,320 - 358,320 
เงินเดือน (ฝุายการเมือง) - - - 
เงินเดือน (ฝุายประจ า) 358,320 - 358,320 

งบด าเนินการ 80,000 204,400 284,400 
ค่าตอบแทน - - - 
ค่าใช้สอย 60,000 204,400 264,400 
ค่าวัสด ุ 20,000 - 20,000 
ค่าสาธารณูปโภค - - - 

งบลงทุน - - - 
ค่าครุภัณฑ ์ - - - 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง - - - 

งบรายจ่ายอื่น ๆ - - - 
รายจา่ยอื่น ๆ - - - 

งบเงินอุดหนุน - - - 
เงินอุดหนุน - - - 

รวม 438,320 204,400 642,720 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

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

   โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อาศัยอ านาจตามความ   
ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีข้ึนไว้  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน และโดยอนุมัติของนายอ าเภอท่าสองยาง  
ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 
ข้อ ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕60   เป็นต้นไป 
ข้อ ๓  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61   ให้ตั้งจ่ายเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น                   

42,919,990.-  บาท  
ข้อ 4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น    42,919,990.-  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,846,340.00 
 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 730,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  

 แผนงานการศึกษา 14,121,670.00 
 แผนงานสาธารณสุข 648,240.00 
 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1,325,880.00 
 แผนงานเคหะและชุมชน 900,000.00 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 210,000.00 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 481,000.00 
ด้านการเศรษฐกิจ  

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,921,390.00 

 แผนงานการเกษตร 642,720.00 
 แผนงานการพาณิชย ์ - 

ด้านการด าเนินงานอื่น  

 แผนงานงบกลาง 6,092,750.00 
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 42,919,990.00 
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ข้อ 5  งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิน้        -       บาท  
ข้อ 6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ     

ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ข้อ 7  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

ประกาศ ณ วันที ่            เดือน                         พ.ศ.2560 
                      

(ลงนาม) 
    (นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา) 

ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
 
 
 
 

                        อนุมัติ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 19 - 

 
 

 
 

ส่วนที่ 3 
 
 

รายละเอียดประกอบ 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 
 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

 
 
 
 
 

- รายละเอียดประมาณการรายรับ 
- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
  ตามแผนงาน 

 
 
 



 

-  20  - 
รายงานประมาณการรายรับ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

 

 
รายการ 

รายรับจริง ประมาณการ 
 

ปี 2557 
 

ปี 2558 
 

 

ปี 2559 
 

 

ปี 2560 
(ณ 30 มิ.ย.60) 

ยอดต่าง 
(%) 

 

ปี 2561 

หมวดภาษีอากร       
     ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 47,578.35 53,632.00 111,007.00 202,525.12  100,000.00 
     ภาษีบ ารุงท้องที ่ 14,139.74 16,573.05 19,303.05 19,736.16  15,000.00 
     ภาษีปูาย 10,330.00 18,512.00 21,870.00 31,049.00  15,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 72,048.09 88,717.05 152,180.05 253,310.28 - 14.57 130,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต       
     คา่ธรรมเนียมเกี่ยวกบัใบอนุญาตการขายสรุา 368.60 1,299.80 698.40 717.80  1,000.00 
     คา่ธรรมเนียมเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร - - - 1076.00  10,000.00 
     คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 400.00 1,400.00 1,200.00 600.00  1,000.00 
     คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ 650.00 2,410.00 170.00 520.00  1,000.00 
     คา่ปรับการผิดสัญญา 96,923.00 533,553.00 202,497.00 70,748.00  120,000.00 
     คา่ใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็น  
     อันตรายต่อสุขภาพ 

 
6,500.00 

 
3,000.00 

 
700.00 

 
12,000.00 

  
1,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 104,841.60 541,662.80 205,265.40 85,661.80 - 34.72 134,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       
     ดอกเบ้ีย 282,342.74 260,527.38 323,133.48 76,254.10  300,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 282,342.74 260,527.38 323,133.48 76,254.10 - 7.16 300,000.00 
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รายการ 

รายรับจริง ประมาณการ 
 

ปี 2557 
 

ปี 2558 
 

ปี 2559 
ปี 2560 

(ณ 30 มิ.ย.60) 
ยอดต่าง 

(%) 

 

ปี 2561 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์       
รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - - - - 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       
 ค่าจ าหน่ายเศษของ 600.00 - 1,165.00 1,707.00  1,500.00 
 ค่าขายแบบแปลน 73,500.00 98,700.00 2,500.00 4,500.00  10,000.00 
 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 10,879.00 - 5,500.00 -  10,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 84,979.33 98,700.00 9,165.00 6,207.00 134.58 21,500.00 
หมวดรายได้จากทุน       
   ค่าขายทอดตลาดทรพัยส์ิน - - - -  2,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน - - - -  2,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร       
    ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน - 416,631.90 543,691.20 304,781.94  500,000.00 
 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผน ฯ 7,586,562.18 7,787,774.78 8,078,823.50 5,521,440.85  8,000,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 3,238,622.61 3,457,535.43 3,499,175.05 2,528,267.71  3,400,000.00 
     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 65,704.29 89,926.49 115,261.39 75,454.77  100,000.00 
     ภาษีสุรา 1,487,921.85 1,718,774.88 1,791,971.32 1,328,880.45  1,700,000.00 
     ภาษีสรรพสามติ 2,023,868.63 2,793,520.88 3,854,545.10 3,209,245.52  3,000,000.00 
     ค่าภาคหลวง  4,877.20 - 19,448.09 -  15,000.00 
     ค่าภาคหลวงแร ่ 138,156.95 152,885.62 158,250.25 152,697.54  150,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 116,012.34 83,021.56 59,555.32 40,521.65  50,000.00 
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รายการ 

รายรับจริง ประมาณการ 
 

ปี 2557 
 

ปี 2558 
 

ปี 2559 
ปี 2560 

(ณ 30 มิ.ย.60) 
ยอดต่าง 

(%) 

 

ปี 2560 

     เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอทุยานแห่งชาติ - 11,034.50 9,613.75 14,671.08  10,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรม  
     ตามประมวลกฎหมายทีด่ิน 

 
48,304.00 

 
148,320.00 

 
668,012.00 

 
242,048.00 

  
100,000.00 

     รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,710,030.05 16,659,426.04 18,798,346.97 13,418,009.51 - 8.37 17,025,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       
 เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตาม 
 อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

 
18,289,002.00 

 
18,631,044.00 

 
17,030,222.00 

 
19,014,802.00 

  
25,107,490.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 18,289,002.00 18,631,044.00 17,030,222.00 19,014,802.00 47.43 25,107,490.00 
รวมทุกหมวด 33,543,243.81 36,280,077.27 36,518,312.90 32,854,244.69 17.53 42,719,990.00 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 

อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
................................. 

ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น    42,919,990.-  บาท  แยกเป็น 
 
 

หมวดภาษีอากรที่จัดเก็บเอง      รวม    130,000.-  บาท  แยกเป็น 
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ  จ านวน  100,000.- บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีงบประมาณที่ผ่านมา 
2. ภาษีบ ารุงท้องที่  จ านวน  15,000.- บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไวใ้กล้เคียงปีงบประมาณที่ผ่านมา 
3. ภาษีปูาย  จ านวน  15,000.-  บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไวใ้กล้เคยีงปีงบประมาณที่ผ่านมา 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต      รวม   134,000.-  บาท  แยกเป็น 
 1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา จ านวน  1,000.- บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียง

ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน  10,000.- บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้เป็นรายการใหม่

ส าหรับรองรับ พ.ร.บ.ผังเมืองรวมจังหวัด ฯ ที่ให้เป็นหน้าที่ของ อบต. ในการจดัเก็บค่าธรรมเนียมประเภทนี ้
3. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 1,000.- บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีงบประมาณที่

ผ่านมา 
4. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จ านวน 1,000.- บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 5. ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 120,000.- บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 6. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 1,000.- บาท  ค าชี้แจง     

ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีงบประมาณที่ผ่านมา 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      รวม   300,000.-  บาท  แยกเป็น  
1. ค่าเบี้ยเงินฝากธนาคาร  จ านวน  300,000.-  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 
 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      รวม   21,500.-  บาท  แยกเป็น 
 1. ค่าจ าหน่ายเศษของ  จ านวน  1,500.-  บาท  ค าชี้แจง  เป็นการประมาณการตั้งรับรายการใหม่ไว้ส าหรับ

รองรับรายได้จากการขายเศษของ 
2. ค่าขายแบบแปลน  จ านวน  10,000.-  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีงบประมาณที่ผ่านมา 
3. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ  จ านวน  10,000.- บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไวใ้กล้เคียงปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 
 

หมวดรายได้จากทุน       รวม  2,000.-  บาท  แยกเป็น 
 1. คา่ขายทอดตลาดทรพัย์สิน  จ านวน  2,000.-  บาท   ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีงบประมาณที่
ผ่านมา 
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หมวดภาษีจัดสรร      รวม     17,225,000.-  บาท แยกเป็น 

1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน  จ านวน  500,000.-  บาท  เป็นการประมาณการตั้งรับรายการ
ใหม่ไว้ส าหรับรองรับการจัดสรรจากหน่วยงานที่จัดเก็บให้ 

2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผน ฯ  จ านวน  8,000,000.-  บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียง
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

3. ภาษีมูลคา่เพิ่ม 1 ใน 9 จ านวน  3,400,000.- บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีงบประมาณที่ผ่านมา 
4. ภาษีธรุกิจเฉพาะ  จ านวน  100,000.-  บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีงบประมาณที่ผ่านมา 
5. ภาษีสรุา  จ านวน  1,700,000.-  บาท ค าชีแ้จง ประมาณการไวใ้กลเ้คียงปีงบประมาณที่ผ่านมา 
6. ภาษีสรรพสามิต  จ านวน  3,200,000.-  บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีงบประมาณที่ผ่านมา 
7. ค่าภาคหลวง  จ านวน  15,000.-  บาท ค าชีแ้จง ประมาณการไวใ้กลเ้คียงปีงบประมาณที่ผ่านมา 
8. ค่าภาคหลวงแร ่ จ านวน  150,000.-  บาท ค าชี้แจง ประมาณการไวใ้กล้เคียงปีงบประมาณที่ผ่านมา 
9. ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม จ านวน  50,000.-  บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีงบประมาณที่ผ่านมา 
10. เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ   จ านวน  10,000.-  บาท  ประมาณการไว้ใกล้เคียง

ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
11. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  จ านวน  100,000.-  บาท ค าชี้แจง 

ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีงบประมาณที่ผ่านมา 

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป    รวม   25,107,490.-   บาท 
 1. เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ และภารกจิถ่ายโอนเลือกท า จ านวน  25,107,990.-  
บาท  เป็นการจดัสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก    ที่ มท ๐๘08.2/ว 2989   ลงวันที่  31  พฤษภาคม  ๒๕60  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การจดัท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดว่นที่สุด ที ่มท ๐๘16.2/ว 3301   ลงวันที่  14 มิถุนายน  ๒๕60 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจา่ยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศกึษาขององคก์รปกครองสว่นท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕61 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

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

ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) รวม     10,846,340.-  บาท 
งานบริหารทั่วไป (00111)    รวม        9,305,540.-     บาท 
งบบุคลากร (200000)       รวม        6,888,340.-     บาท 
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) (210000)     จ านวน    2,571,120.-    บาท     

๑.   เงินเดือนผู้บริหาร (210100)       จ านวน  514,080.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก ่ นายก อบต. จ านวน ๑ คน รองนายก อบต. จ านวน 2 คน 

จ านวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   

2. ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งผู้บริหาร (210200)   จ านวน  42,120.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร ได้แก ่ นายก อบต. จ านวน ๑ คน รองนายก อบต. 

จ านวน 2 คน จ านวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
 

3.   ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร (210300)    จ านวน  42,120.-   บาท   
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร ได้แก่ นายก อบต. จ านวน ๑ คน รองนายก อบต. จ านวน 2 คน 

จ านวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   

4.   ค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาของผู้บริหาร (210400)    จ านวน  86,400.-   บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน  ตั้งจา่ยจากเงินรายได ้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
 

5.  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (210600) จ านวน  1,886,400.-   บาท   
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตามต าแหน่งต่าง ๆ  ดังนี ้
  -  คา่ตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบล  จ านวน  1  คน 
 -  คา่ตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบล  จ านวน  1  คน 
   -  คา่ตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  18  คน 
 -  คา่ตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นต าบล  จ านวน  1  คน  
 -  จ านวน  ๑๒  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) รวม     4,317,220.-    บาท  

1. เงินเดือนพนักงาน  (220100)    จ านวน   2,382,000.-  บาท                                              
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงประจ าปี  ตั้งจา่ยจากเงินรายได ้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
 

๒.  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  (220200) จ านวน    96,780 .-   บาท   
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานสว่นต าบล เช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งนักบริหารงาน 

อบต. ระดับ 8 , เงินเพิ่มค่าครองชพีชั่วคราว, เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที ่กพ.รับรอง เป็นต้น ตั้งจา่ยจากเงินรายได ้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป   

๓.  เงินประจ าต าแหน่ง  (220300)   จ านวน    168,๐๐๐.-   บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลที่ควรไดร้ับตามทีร่ะเบียบก าหนด ตัง้จ่ายจาก     

เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
 

4.  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (220700)    จ านวน  1,310,560.-   บาท   
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว่ไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป   
 

๕. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  (220800)    จ านวน    179,880.-  บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ

ชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
6. เงินเพิ่มส าหรับการปฏิบัติงานในส านักงานพื้นที่พิเศษ (เงินเบ้ียกันดาร)  จ านวน  180,000.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการปฏิบัติงานในส านักงานพืน้ที่พิเศษ (เงินเบี้ยกันดาร) ของพนักงานส่วนต าบล ตั้งจา่ย

จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
 
งบด าเนินการ (300000)   รวม    2,096,000.- บาท 
ค่าตอบแทน    (310000) รวม         590,000.-   บาท   
 1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(310100)  
  จ านวน    500,000.-  บาท   
   เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนส าหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  อบต. เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง, ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อปพร., อสม., อช., รศทป., 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน, ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อบต. ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง, เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินโบนัส) ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    
   ๒. ค่าเช่าบ้าน (310400)  จ านวน     40,000.-   บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
   3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)  จ านวน     50,000.-   บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
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ค่าใช้สอย (320000)     รวม   663,000.-   บาท  
  ๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)   รวม   278,000.-   บาท  
  ๑.1  คา่ใชจ้่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ  จ านวน      20,000.-   บาท   
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือ่ให้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ไฟฟาูราชการเพื่อให้
ราชการได้ใช้บริการไฟฟาู, คา่จ้างเหมาเดินสายไฟ และตดิตั้งอุปกรณ์เพิม่เติม, ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ
เพื่อให้ราชการได้ใช้น้ าประปา, คา่จ้างเหมาเดนิท่อประปาและติดตั้งอปุกรณ์ประปาเพิ่มเติม, ค่าใช้จ่ายในการตดิตัง้
โทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศพัท์พว่งภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายใน, ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี, ค่าจ้าง
เหมาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าซักฟอก, ค่าระวางบรรทกุ,ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าจา้งเหมาแบก
สัมภาระ  ค่าบริการรับใช้  ค่าเบ้ียประกัน  คา่ถ่ายเอกสาร คา่รับวารสาร ค่าหนังสือพิมพ ์แผ่นพบั เอกสารที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการ คา่จา้งเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
  ๑.2 ค่าจ้างเหมาในการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของ อบต.  จ านวน      30,000.-  บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร  รวมทั้งเอกสารการติดตอ่งาน ของ อบต. 
เช่น ค่าโฆษณาทางวิทย ุ สิ่งพิมพต์่าง ๆ คา่จ้างท าปูายโฆษณาประชาสัมพันธ์ตา่งๆ , ค่าจ้างท าแผ่นพับเอกสารการตดิต่อ
งานกับ อบต., ค่าลงนามถวายพระพร เน่ืองในโอกาสวันส าคัญต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป   
   ๑.3 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  จ านวน    120,000.-  บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการเข้าอบรมสัมมนา  หรืออบรมหลักสตูรการ
อบรมต่าง ๆ ให้กับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา ฯ และพนักงานส่วนต าบล เช่น โครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นในการฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชกิสภา พนกังานส่วนท้องถิ่น และ
พนักงานจ้าง โครงการอบรมนักบริหารระดับสูงของท้องถิ่น เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000.- บาท และตั้งจา่ย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  100,000.- บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป   
  1.4 ค่าจ้างเหมาคนงานรักษาความปลอดภัยและดูแลระบบประปาส านักงาน   จ านวน  108,000.-  บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานรักษาความปลอดภัยและดูแลระบบประปาส านักงาน ตั้งจา่ยเป็น
รายเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 58,000.- บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.- บาท ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป     
  2. รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (320200)    รวม         50,000.-   บาท  
 2.1 ค่ารับรอง ในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล   จ านวน       ๒๐,000.-  บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม คา่ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร คา่ใช้จา่ยที่เกี่ยวเน่ืองในการเลี้ยง
รับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใชจ้่ายอื่นทีจ่ าเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรบัรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไป
นิเทศงานตรวจงานหรือเย่ียมชมหรือทัศนศึกษาดงูานของ อบต. ต้อนรับการออกหน่วยอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ เป็นต้น      
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.42/ว 381 ลงวันที่  28  กรกฎาคม 2548 ตั้งจา่ยไม่เกินร้อยละ ๑ ของ
รายไดจ้ริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาไม่รวมเงินอดุหนุนเฉพาะกิจ เงินกู ้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้        
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
 2.2  คา่เลี้ยงรับรองในการประชุม  จ านวน       30,000.-   บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใชใ้นการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆ ที่จ าเป็นตอ้งจ่าย
เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นต าบล หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับ
แต่งตั้งตามกฎหมาย หรอืตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชมุประจ าเดือนระหว่าง
ส่วนราชการอ าเภอกับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายของทางอ าเภอ
ท่าสองยาง หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกับรัฐวิสาหกจิ หรือ
เอกชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจา่ยจากเงิน
รายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
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  ๓. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)   
  รวม     235,000.-    บาท    
 3.1 ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการเลือกตั้ง  จ านวน      50,000.-   บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัการเลือกตั้งของ อบต. ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งก าหนด (กรณีครบ
วาระ ยุบสภา และกรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง) รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมสี่วนร่วมทางการเมือง ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ดว่น ที่        
มท 0890.4/ว 1932 ลง. 16 มิ.ย.53 และค่าใช้จา่ยที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 76 
  3.2 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ    จ านวน     120,000.- บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน อบต. ตามแผนการ
ฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการตามโครงการความ
ร่วมมือกับสถาบันการศกึษาต่างๆ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ผู้บรหิารสมาชกิสภาท้องถิ่น 
เลขานุการ พนักงานจ้าง เช่น จ่ายเป็นค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเชา่ทีพ่ัก คา่ผ่านทางดว่นพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่
กฎหมายก าหนด ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ 20,000.- บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  100,000.- บาท ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
 ๓.3 ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชกิสภา ข้าราชการ 
พนักงานจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบลแม่ต้าน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61      จ านวน      5,๐๐๐.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าจดัสถานที่ 
ค่าอาหาร เบ้ียเลี้ยง ค่าวัสด ุ อุปกรณ ์ ค่าใช้จา่ยอื่นที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการอบรม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 74 
 ๓.4 ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ต้าน   ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕61       จ านวน      5,๐๐๐.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าจดัสถานที่ 
ค่าอาหาร เบ้ียเลี้ยง ค่าวัสด ุ อุปกรณ ์ ค่าใช้จา่ยอื่นที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการอบรม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 74 
 3.5 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานพิธีรับเสด็จพระบรมวงศ์ษานุวงศ์  จ านวน     30,000.-   บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จดัจ้าง หรือคา่ใชจ้่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับสนับสนุนหน่วยงานอื่น ในการจดัเตรียม
งานพิธรีับเสด็จพระบรมวงศ์ษานุวงศ์ ในการเสดจ็พระราชด าเนินทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ อบต.แม่ต้าน ตั้งจา่ยจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 78  
 3.6 ค่าใช้จา่ยตามโครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง ฯ   จ านวน   25,000.- บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานเพื่อสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจา้งระดับอ าเภอ ซึ่ง 
อบต.แม่ต้าน เป็นหน่วยด าเนินการแทน อปท. ทุกแห่ง โดย อปท.ทุกแห่งในพื้นที่อ าเภอท่าสองยาง อดุหนุนงบประมาณ
ตามโครงการดังกลา่วให้ อบต.แม่ต้าน รับผิดชอบในการด าเนินการใช้จา่ยงบประมาณในการบริหารศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อการจ้าง ดังกล่าว ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.
2561 – 2564) หน้า 79  
 

 4. ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม (320400)  จ านวน     100,000.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซม และบ ารุงรักษาทรพัย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร ์ อุปกรณ ์ ส ารองไฟฟูา (UPS) เครื่องถ่ายเอกสาร รถส่วนกลาง เครื่องปรับอากาศ พดัลม ปูาย
ประชาสัมพันธ ์ปูายแสดงสถานที่ส าคัญฯลฯ ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
 



 

-  29  - 

ค่าวัสดุ (533000)    รวม        310,000.-   บาท   
  1. ค่าวัสดุส านักงาน (330100)  จ านวน      50,000.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวสัดุส านักงานต่างๆ ทีจ่ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน เช่น กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ โต๊ะ 
เก้าอี้ ธงชาติ ผ้าประดบัเต๊นท์พิธีฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรอื
สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  รวมถึงค่าใชจ้่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เชน่ ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจา่ยจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
    2. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)  จ านวน      30,000.-   บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวสัดุงานบ้านงานครวั เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผา้ปูโต๊ะ ถ้วย ชาม แก้วน้ า จานรอง 
กระจกเงา สบู่ ผงซักฟอง แก้วกาแฟ กระติกน้ าร้อน ถังแก๊ส ใบมีดเครือ่งตัดหญ้า น้ าดื่ม ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรอืสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต่้องช าระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี คา่ตดิตั้ง เป็นต้น ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
 3. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)  จ านวน      50,000.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ เพลา น้ ามันเบรก หัวเทียน แม่แรง ล็อคเกียร ์ 
ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางนอก ยางใน สายไมล์ กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฯลฯ   
ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอ่มสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดมิ หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  รวมถึง
ค่าใช้จา่ยที่ต้องช าระพรอ้มกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี คา่ตดิตั้ง   เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป   
 4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จ านวน     150,000.-   บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน ดีเซล น้ ามันเครื่อง น้ ามันกา๊ด น้ ามันเตา 
เป็นต้น ส าหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลางของส านักงาน เครือ่งตัดหญ้า ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
 5. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ (331400)    จ านวน       30,000.-   บาท     
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพวิเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด 
เมมโมรี่ ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ส ารองไฟฟูา แปูนพิมพ ์(Key Board) อุปกรณ์อื่นใดที่เกีย่วเนื่องกับคอมพิวเตอร ์
ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  
รวมถึงค่าใชจ้่ายทีต่้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  
 

ค่าสาธารณูปโภค  (340000) รวม       533,000.-     บาท   
๑. ค่าไฟฟ้า (340100)  จ านวน     350,000.-   บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาูส าหรับที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลรวมถึงสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของ อบต. 
รวมถึงค่าใชจ้่ายทีต่้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบรกิาร คา่ภาษี เป็นต้น และค่าไฟฟาูสาธารณะที่ใช้เกินสิทธิ์ 10 % ในเขต
พื้นที่ต าบลแม่ต้าน ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

๒. ค่าน้ าประปา  (340200)    จ านวน        3,000.-   บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ส าหรับไว้ใช้ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของ 
อบต. รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต่้องช าระพรอ้มกัน เช่น ค่าบริการ คา่ภาษี เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
  3. ค่าโทรศัพท์ (340300)  จ านวน      30,000.-   บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศพัทท์ี่ใช้ในการตดิต่อราชการ ส าหรับที่ท าการองค์การบริหารสว่นต าบล รวมถึงค่าใช้จ่าย
ต้องช าระพรอ้มกัน เช่น ค่าเช่าเครื่อง การเช่าเลขหมายโทรศัพท์ คา่บ ารุงรกัษาสาย ค่าภาษี เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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  4. ค่าไปรษณีย์  (340400)    จ านวน      30,000.-  บาท   
   เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ โทรเลข คา่ไปรษณีย์ ค่าธนาณัต ิ คา่ซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  5. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500)    จ านวน    120,000.-  บาท   
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม เช่น โทรภาพ หรือโทรสาร ค่าเทเล็กซี ค่าวิทยุติดตามตวั     
ค่าวิทยุสื่อสาร คา่สื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จา่ยในการบริหารอินเตอรเ์น็ต ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าตอ่อายุ Domain 
Name และค่าสื่อสารอืน่ๆ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จา่ยเพื่อให้ได้รับบริการดังกล่าว และค่าใชจ้่ายทีต่้องช าระพร้อมกัน  ตั้งจา่ย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

งบลงทุน (400000)    รวม    266,200.-    บาท 
ค่าครุภัณฑ์ (410000) รวม       266,200.-   บาท 
 1. ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)    รวม     69,500.-    บาท 

1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด  จ านวน      18,000.-  บาท     
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่งพิมพ์ดดี จ านวน 1 เครื่อง ไม่มใีนบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ์ ตั้งจ่ายตามราคา             
ในจังหวัดหรือราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 77 

1.2 ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา  จ านวน      18,000.-  บาท     
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่งโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จ านวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2560   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 77 

1.3 ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  จ านวน       8,500.-  บาท     
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2560  ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 77 

1.4 ค่าจัดซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง จ านวน      25,000.-  บาท     
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพดัลมโคจรพร้อมตดิตั้งบริเวณอาคารเอนกประสงค ์ จ านวน 10 ตัว ๆ ละ 
2,500.-บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจา่ยตามราคาในจังหวดัหรอืราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552   ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 77 
 2. ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600)    รวม     20,000.-    บาท 

2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องล าโพงสนาม  จ านวน      20,000.-  บาท     
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่งล าโพงสนาม จ านวน 1 ชดุ ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ์ตั้งจ่ายตามราคา             
ในจังหวัดหรือราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 77 
  3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)     รวม   46,200.-  บาท 
     3.1 ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 3 KVA    จ านวน       35,000.-  บาท     
            เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 3 KVA จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐานดังนี้ มี
ก าลังไฟฟูาดา้นนอกไม่นอ้ยกว่า 3 KVA (2,100 Watts) มีช่วงแรงดันไฟฟูา Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25%,มี
ช่วงแรงดันไฟฟูา Output (VAC) ไม่มากกวา่ 220+/-5% สามารถส ารองไฟฟูาที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาท ีตั้ง
จ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ วันที่ 21 เมษายน  2560 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิ และสังคม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และตามแผนพัฒนาสีป่ ี
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 77 
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     3.2 ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA    จ านวน       11,200.-  บาท     
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่งส ารองไฟ ขนาด ไมน่้อยกว่า 800 VA มีก าลังไฟฟูาดา้นนอกไม่นอ้ยกว่า 
800 VA (480 Watts) สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จ านวน 4 เครื่อง ตั้งจา่ยตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ของกระทรวงดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 
77 
 

 4. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)  รวม     66,500.-   บาท 
     เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่นค่าบ ารุงรกัษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ส านักปลัด เช่น รถส่วนกลาง การปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่เป็นการซ่อมแซมจ านวนมาก ตั้งจา่ยจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 5. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421100)  รวม     64,000.-   บาท 
      5.1 โครงการปรับปรงุห้องน้ าอาคารส านักงาน อบต.    จ านวน    38,000.-    บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ าอาคารส านักงาน ตามแบบที่ อบต. ก าหนด เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
     5.2 โครงการปรับปรงุต่อเติมอาคารส านกังาน อบต.    จ านวน    26,000.-    บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและต่อเติมด้านหลังอาคารส านักงาน ตามแบบที่ อบต. ก าหนด เพื่อให้สามารถ
เพิ่มเน้ือที่การใช้งานเพิ่มข้ึน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 
งบรายจ่ายอื่น(500000)     รวม     30,000.-    บาท 
หมวดรายจ่ายอื่น (510000)    รวม     30,000.-    บาท 
รายจ่ายอื่น  (510100)        รวม     30,000.-    บาท 
   ๑. ค่าจ้างประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อบต  จ านวน       30,000.-  บาท      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชน หรือสถาบันตา่งๆ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือประเมิน
ประสิทธิภาพประสทิธิผลการท างานของ อบต.แม่ต้าน เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 79 
 

งบเงินอุดหนุน  (600000)  รวม     25,000.-   บาท 
เงินอุดหนุน  (610000) รวม     25,000.-   บาท 
  ๑. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (610100)  จ านวน      25,000.-  บาท  
            1.๑ อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจา้งระดับอ าเภอ  จ านวน       25,000.-  บาท     
  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจา้ง ระดับอ าเภอ  โดยให้ อบต.แม่ต้าน 
ด าเนินการตามโครงการ ฯ ดังกลา่ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และตามแผนพัฒนาสีป่ี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 79 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) รวม     30,000.-   บาท 
งบด าเนินการ (300000)   รวม     30,000.-   บาท 
ค่าใช้สอย (320000)     รวม        30,000.-    บาท  
 ๑. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)   
  รวม       30,000.-   บาท    
 ๑.1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนรว่มการพัฒนาทอ้งถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์    
   จ านวน    30,000.-  บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการมสี่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อความ
ปรองดองสมานฉันท์ ให้กับผู้บริหาร พนักงาน ผู้น าชุมชน  เช่น ค่าวิทยากร คา่วัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมารถยนตต์าม
โครงการฯ คา่ที่พกั และค่าอาหาร รวมถึงค่าใช้จา่ยอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัว่ไป และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 80 
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งานบริหารงานคลัง(00113)    รวม      1,510,800.-  บาท 
งบบุคลากร (200000)      รวม      1,240,800.-  บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (220000)    จ านวน  1,240,800.-   บาท 
 1.  เงินเดือนพนักงาน  (220100)    จ านวน    816,960.-    บาท                                              
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงประจ าปี  ตั้งจา่ยจากเงินรายได ้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
 

 ๒.  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  (220200) จ านวน       15,000.-   บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานสว่นต าบล เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว, เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ    
ที่ กพ.รับรอง เป็นต้น  ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   

  ๓.  เงินประจ าต าแหน่ง (220300)   จ านวน       42,๐๐๐.-   บาท  
      เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล ทีค่วรได้รับตามทีร่ะเบียบก าหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
 

4.  ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220๖00)    จ านวน    318,840.-   บาท   
      เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจา้งตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว่ไป ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
 

 ๕.  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220๗00)    จ านวน      48,000.-  บาท  
      เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
 
 

งบด าเนินการ (300000)   รวม    250,000.-  บาท 
ค่าตอบแทน    (310000) รวม      20,000.-  บาท   
 1. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)  จ านวน     20,000.-   บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
 

ค่าใช้สอย (320000)     รวม     170,000.-  บาท  
  ๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)   รวม       60,000.-   บาท  
    ๑.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  จ านวน      60,000.-  บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการเข้าอบรมสัมมนา  หรืออบรมหลักสูตรการ
อบรมต่างๆ ให้กับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา ฯ และพนักงานส่วนต าบล เช่น โครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นในการฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่น และ
พนักงานจ้าง โครงการอบรมนักบริหารระดับสูงของท้องถิ่น เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป   
 2. รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (320200)    รวม         30,000.-   บาท  
     2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน      3๐,000.-   บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจดัท า หรอืปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน       
เพื่อน าไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเกบ็รายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมฯ ที ่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๗๒        
ลว ๕ ก.พ.๕๑ และหนังสือกรมฯ ดว่นมาก ที ่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๖๒ ลว ๒๙ ก.พ.๕๑ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 82 
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 ๓. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)   
     รวม         60,000.-   บาท    
      3.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน      60,000.-   บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน อบต. ตามแผนการ
ฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการตามโครงการความ
ร่วมมือกับสถาบันการศกึษาต่าง ๆ เพื่อการพฒันาองค์ความรู้ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
เลขานุการ พนักงานจ้าง เช่น จ่ายเป็นค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก คา่ผ่านทางดว่นพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่
กฎหมายก าหนด ตามมตคิณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที ่20 มีนาคม 2552 ตั้งจา่ยจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป   
  4. ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม (320400)  จ านวน      20,000.-   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซม และบ ารุงรักษาทรพัย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร ์ อุปกรณ ์ ส ารองไฟฟูา (UPS) เครื่องถ่ายเอกสาร รถส่วนกลาง เครื่องปรับอากาศ พดัลม ปูาย
ประชาสัมพันธ ์ปูายแสดงสถานที่ส าคัญฯลฯ ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   

 

ค่าวัสดุ (330000)    รวม       60,000.-    บาท   
   1. ค่าวัสดุส านักงาน (330100)  จ านวน      40,000.-   บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน เช่น  กระดาษ  แฟูม  ปากกา  ดินสอ 
โต๊ะ เก้าอี้ ธงชาติ ผ้าประดับเต้นท์พิธี ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม 
หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
 2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์(331400)    จ านวน      20,000.-   บาท     
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพวิเตอร์ เช่น  แผน่จานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด 
เมมโมรี่ แปูนพิมพ์ (Key  Board)  อุปกรณ์อื่นใดที่เกี่ยวเน่ืองกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  รวมถึงค่าใช้จา่ยทีต่้องช าระพร้อมกัน เช่น คา่
ขนส่ง ค่าภาษี คา่ตดิตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

งบลงทุน  (400000)   รวม     20,000.-  บาท 
ค่าครุภัณฑ์ (410000)      รวม      20,000.- บาท 
 1. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)      จ านวน      20,000.-   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) รวม    730,000.- บาท   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)  รวม    310,000.-   บาท   
งบด าเนินการ (300000)   รวม    310,000.- บาท 
ค่าใช้สอย (320000)     รวม      160,000.- บาท    
  ๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)   จ านวน      20,000.-    บาท    
  1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ    จ านวน       20,000.-    บาท    
    เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการเข้าอบรมสัมมนา หรืออบรมหลักสตูรการอบรม
ต่างๆ ให้กับพนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง หรือผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ส าหรับ อบต. ในด้านงานการรกัษาความ
สงบหรืองานด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อปพร. เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 
 2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)   
    รวม          20,000.-   บาท    
    2.1 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ    จ านวน       20,000.-   บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน อบต.  ตามแผนการ
ฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการตามโครงการความ
ร่วมมือกับสถาบันการศกึษาต่าง ๆ เพื่อการพฒันาองค์ความรู้ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
เลขานุการ พนักงานจ้าง เช่น จ่ายเป็นค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเชา่ทีพ่ัก คา่ผ่านทางดว่นพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่
กฎหมายก าหนด ตามมติคณะรัฐมนตร ี เมื่อวันที ่ 20 มีนาคม 2552 ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 
 3. ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม (320400) จ านวน      120,000.-   บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซม และบ ารุงรักษาทรพัย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร ์ อุปกรณ์ ส ารองไฟฟาู (UPS) เครื่องถ่ายเอกสาร รถส่วนกลาง รถยนตบ์รรทุกน้ าอเนกประสงค ์
เครื่องวิทยุรับส่ง ชนดิมอืถือ ประจ าที่ และหม้อแปลงวิทยุ ปูายประชาสมัพันธ์  ปูายแสดงสถานที่ส าคัญฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 
 

ค่าวัสดุ (330000)           รวม      150,000.-   บาท   
 1. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)  จ านวน      50,000.-  บาท  
      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ เพลา น้ ามันเบรก หัวเทียน แม่แรง ล็อคเกียร ์ 
ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางนอก ยางใน สายไมล์ กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฯลฯ   
ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอ่มสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดมิ หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  รวมถึง
ค่าใช้จา่ยที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น  ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน  
  2. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800)  จ านวน     100,000.-   บาท   
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน ดีเซล น้ ามันเครื่อง น้ ามันกา๊ด น้ ามันเตา 
เป็นต้น ส าหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลางของส านักงาน เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ  เป็นต้น ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบเรยีบร้อยภายใน  
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)    รวม   420,000.-   บาท 
งบด าเนินการ (300000)   รวม   235,000.-  บาท 
ค่าใช้สอย (320000)     จ านวน   235,000.-   บาท    
 1. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)   
    จ านวน    235,000.-   บาท    
       2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน     จ านวน       5๐,000.-  บาท    
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่  
เทศกาลสงกรานต ์ เป็นต้น จา่ยเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ ์ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญและวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ คา่วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการตัง้ด่านตรวจ คา่เบ้ียเลี้ยง 
ค่าอาหารฯลฯ ส าหรับ อปพร. และเจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัติงาน ในการปฏิบัติหน้าที่และผู้สัญจรไป-มา ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการรกัษาความสงบเรียบร้อยภายใน และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 65 
   2.2 คา่ใชจ้่ายในการฝกึอบรมการปูองกันและระงับอัคคีภัยให้แก่ประชาชน        จ านวน   35,000.- บาท 
            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมการปูองกนัและระงับอัคคีภัยให้แก่ประชาชน ของ อบต.แม่ต้าน 
ประจ าปี 2561 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ัก คา่ยานพาหนะในการดูงานนอก
สถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจา้งเหมาจัดสถานที่ ค่าเช่าสถานที ่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจดัท าเอกสาร
แจกจ่ายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และค่าใช้จา่ยอื่นที่จ าเป็นส าหรับการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตาม
แผนงาน   การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 65 
   2.3 คา่ใชจ้่ายตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาก่อนเกิดภัยธรรมชาต ิ        จ านวน   100,000.- บาท 
            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการปูองกันและแก้ไขปัญหาก่อนเกิดภัยธรรมชาติในพื้นที ่ ของ อบต.แม่ต้าน 
ประจ าปี 2561 เช่น จา่ยเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อปูองกันการเกิดปัญหาภยัแล้ง อาทิเช่น ค่ากระสอบทราย หรือการจดัซื้อ
เครื่องห่มกันหนาวในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว เป็นต้น และค่าใช้จา่ยอื่นที่จ าเป็นส าหรับการนี้ ตั้งจา่ยจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน การรกัษาความสงบเรียบร้อยภายใน และตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
หน้า 66 
   2.4 คา่ใชจ้่ายในการฝกึอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นปูองกันไฟปุาและหมอกควัน      จ านวน   50,000.- บาท 
            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นปูองกันไฟปุาและหมอกควันของ อบต.แม่ต้าน 
ประจ าปี 2561 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ัก คา่ยานพาหนะในการดูงานนอก
สถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจา้งเหมาจัดสถานที่ ค่าเช่าสถานที ่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจดัท าเอกสาร
แจกจ่ายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และค่าใช้จา่ยอื่นที่จ าเป็นส าหรับการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตาม
แผนงาน   การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน และตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 64, 68 
 
งบลงทุน (400000)          รวม     95,000.- บาท 
ค่าครุภัณฑ์ (410000)     รวม       95,000.-    บาท 
 1. ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ((411100)    จ านวน    15,000.-   บาท 
     1.1 ค่าจดัซื้อสายดับเพลิง      จ านวน     15,000.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 5 เส้น ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายตามราคาในจังหวัดหรอืราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่
22 มิถุนายน 2552   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการรกัษาความสงบเรียบร้อยภายใน 
 
 
 



 

-  37  - 

 
 2. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)  จ านวน     80,000.-    บาท 
     1.1  ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟส่องสว่างของรถบรรทุกน้ า ตั้งไว้  40,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการรกัษาความสงบเรียบร้อยภายใน 
     1.2 คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์อื่น ๆ ภายในหน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ ตั้งไว ้
40,000.- บาท ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการรกัษาความสงบเรียบร้อยภายใน 

งบเงินอุดหนุน  (600000)  รวม     90,000.-   บาท 
เงินอุดหนุน  (610000) รวม     90,000.-   บาท 
  ๑. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400) จ านวน     90,000.-    บาท  
         1.๑ อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดตาก จ านวน      10,000.-   บาท     
   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้เหล่ากาชาดจังหวดัตาก ตามโครงการจัดกจิกรรมตามแผนงานเหล่ากาชาดจังหวดั
ตาก ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพื่อไวใ้ช้ในกิจการสาธารณกุศล และช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัยในพื้นที่จังหวดั
ตาก ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวดัตาก ที ่ กช.ตก. ว 142/2560 ลงวันที่ 30  พฤษภาคม  
๒๕60 ซึ่งเป็นโครงการต่อเน่ือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบเรยีบร้อยภายใน และตาม
แผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 80 
         1.2 อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอท่าสองยาง จ านวน      30,000.-   บาท     
   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กิ่งกาชาดอ าเภอท่าสองยาง ตามโครงการจัดกจิกรรมตามแผนงานกิ่งกาชาดอ าเภอ
ท่าสองยาง ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพื่อไว้ใช้ในกิจการสาธารณกุศล และช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัยในพื้นที่
อ าเภอท่าสองยาง ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนจากที่วา่การอ าเภอทา่สองยาง ที่ ตก 0518.1/ว 600  ลงวันที ่ 28 
กุมภาพันธ ์ ๒๕60 ซึ่งเป็นโครงการต่อเน่ือง ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายใน และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 80 
         1.3 อุดหนุนกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก จ านวน      50,000.-   บาท     
   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กองอ านวยการรกัษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก โดยศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
เพื่อการปฏิรูปจังหวดัตาก/กองอ านายการรักษาความมั่นคงภายในจังหวดัตาก (ศปป.จว.ต.ก./กอ.รมน.จว.ต.ก.) ด าเนิน
โครงการรวมพลังสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปแบบบูรณาการ จังหวัดตาก ตามหนังสือขอรับการ
สนับสนุนจาก กอ.รมน.จว.ต.ก. ที่ นร 5118.5/ว 496 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม  2558  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 81 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 
แผนงานการศึกษา (00210) รวม   14,121,670.- บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)    รวม      1,848,300.-     บาท 
งบบุคลากร (200000)  รวม      1,114,000.-  บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (220000)    จ านวน   1,114,000.-   บาท 
 1. เงินเดือนพนักงาน  (220100)    จ านวน   486,000.-  บาท                                              
     เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏในแผนงานการศกึษา   
 ๒. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  (220200) จ านวน       10,000.-   บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว, เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที ่
กพ.รับรอง เป็นต้น ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

  ๓. เงินประจ าต าแหน่ง (220300)   จ านวน       42,๐๐๐.-    บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล ที่ควรได้รับตามที่ระเบียบก าหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา   
 4. ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (220๖00)    จ านวน     512,000.-   บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  
 ๕. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220๗00)    จ านวน       64,000.-   บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

งบด าเนินการ (300000)   รวม     630,000.-   บาท 
ค่าตอบแทน    (310000) รวม         15,000.-   บาท   
 1. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)  จ านวน   15,000.-  บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศกึษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า และผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของทางราชการ ตั้งจา่ยจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา 

 

ค่าใช้สอย (320000)     รวม      445,000.-    บาท  
  ๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)   รวม     270,000.-   บาท  
       ๑.1 ค่าจ้างเหมารายเดือน    จ านวน     180,000.- บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปส าหรับดูแลท าความสะอาดศูนย์เด็กเล็ก ช่วยเหลือผู้ดูแลเด็ก หรือ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ทั้งศูนย์ ฯ 
หลัก และศูนย์ ฯ สาขา  ปฏิบัติในวันและเวลาราชการ โดยตั้งจา่ยเป็นรายเดือน ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศกึษา และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 58 
     ๑.2 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  จ านวน       90,000.-  บาท  
      เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการเข้าอบรมสัมมนา  หรืออบรมหลักสตูรการ
อบรมต่าง ๆ ให้กับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา ฯ และพนักงานส่วนต าบล เช่น โครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่าง     
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นในการฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่น และ
พนักงานจ้าง โครงการอบรมนักบริหารระดับสูงของท้องถิ่น เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
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 2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)   
    รวม     145,000.-    บาท    
   2.1 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ    จ านวน      50,000.-   บาท  
      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน อบต.  ตามแผนการ
ฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการตามโครงการความ
ร่วมมือกับสถาบันการศกึษาต่าง ๆ เพื่อการพฒันาองค์ความรู้ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
เลขานุการ พนักงานจา้ง เช่น จา่ยเป็นค่าเบ้ียเลี้ยง  คา่พาหนะ ค่าเชา่ทีพ่ัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่
กฎหมายก าหนด ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
      2.2 ค่าใช้จา่ยตามโครงการจดักิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จ านวน      30,๐๐๐.-    บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.แม่ต้าน และเด็กในหมู่บ้านในพื้นที่
ห่างไกล หรือบนพื้นที่สูง เช่น ค่าอาหาร เครื่องดืม่ส าหรับผู้ด าเนินการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม คา่วัสดุกีฬาพื้นบ้านที่ใช้ใน
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ค่าใช้จา่ยอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจดักิจกรรม และจัดซื้อสิ่งของส าหรับเด็ก เช่น สมุด ปาก ดินสอ 
ขนม ของใช้อื่นที่จ าเป็น ฯลฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศกึษา และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 55 
   2.3 ค่าใช้จา่ยตามโครงการจดักิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  จ านวน        10,๐๐๐.-    บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันแม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.แม่ต้าน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ส าหรับผู้ด าเนินการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม คา่จดัสถานที่ ค่าของรางวัลส าหรับการประกวดแม่ดเีด่นค่าใช้จา่ยอื่นที่จ าเป็น
ส าหรับการจัดกจิกรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา และตามแผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 
2564) หน้า 80 
   2.4 ค่าใช้จา่ยตามโครงการจดันิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ   จ านวน        ๕,๐๐๐.-  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม ตามโครงการจดันทิรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของเด็กเล็ก ที่จบ
การศกึษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบโรงเรยีน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.แม่ต้าน เช่น จ่ายเป็นค่าอาหาร 
เครื่องดื่มส าหรับผู้ด าเนินการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจดัสถานที่ คา่ใชจ้่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจดักิจกรรม ตั้งจา่ย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 57 

 2.5 ค่าใช้จา่ยตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   
   จ านวน      50,๐๐๐.- บาท 

         เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามแนวนโยบายที่
ส าคัญและเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เช่น ค่าเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) 
หน้า 63 
  3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)  จ านวน     30,000.-   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซม และบ ารุงรักษาทรพัย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร ์ อุปกรณ์ ส ารองไฟฟูา (UPS) เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ พัดลม ปูาย
ประชาสัมพันธ ์ปูายแสดงสถานที่ส าคัญฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

ค่าวัสดุ (330000)    รวม     170,000.-     บาท   
  1. วัสดุส านักงาน (330100)  จ านวน      40,000.-  บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวสัดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน เช่น  กระดาษ  แฟูม  ปากกา  ดินสอ 
โต๊ะ เก้าอี้ ธงชาติ ผ้าประดับเต้นท์พิธี ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม 
หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  รวมถึงค่าใชจ้่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง คา่ภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

 



 

-  40  - 
 ๒. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (330200)    จ านวน      30,000.-   บาท     
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวสัดุไฟฟาู เช่น หลอดไฟฟูา ฟวิส์ เทปพันสายไฟฟาู ปลั๊กไฟฟูา สวทิซ์ควบคุม สายไฟฟาู 
สตารท์เตอร ์หม้อแปลงวิทยุ และอื่น ๆ ฯลฯ ส าหรับใช้ซ่อมแซมระบบไฟฟูาภายในส านักงาน  หรอืไฟฟูาสาธารณะ หรือ
ไฟฟูาส่องสว่างตามเส้นทางเข้า/ภายในหมู่บ้าน เป็นต้น ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คง
สภาพเดิม  หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต่้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  คา่ติดตั้ง 
เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
    3. วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)  จ านวน     50,000.-   บาท   
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวสัดุงานบ้านงานครวั เช่น แปรง  ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม แก้วน้ า จานรอง 
กระจกเงา สบู่  ผงซักฟอง แก้วกาแฟ กระติกน้ าร้อน  หม้อหุงข้าว ถังแก๊ส ใบมีดเครื่องตัดหญา้ น้ าดื่ม ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงค่าใช้จา่ยที่ตอ้ง
ช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น  ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา  
 4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ (331400)    จ านวน      20,000.-   บาท     
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพวิเตอร์  เช่น  แผ่นจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรบัเครื่องพิมพ ์
เมนบอร์ด เมมโมรี่ ปริ้นเตอร ์จอมอนิเตอร ์อุปกรณ์ส ารองไฟฟูา แปูนพิมพ์ (Key  Board)  อุปกรณ์อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แลว้ย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะ
คงทนถาวร รวมถึงค่าใชจ้่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น  ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศกึษา  
    5. วัสดุการศึกษา (331500)  จ านวน      30,000.-   บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวสัดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอน หนังสือตา่ง ๆ เครื่องเล่นต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น 
ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอ่มสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดมิ หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร รวมถึง
ค่าใช้จา่ยที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง คา่ภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศกึษา และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 56 

 

งบลงทุน (400000)         รวม     104,300.- บาท 
ค่าครุภัณฑ์ (410000)      รวม         4,300.-   บาท 
 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)      จ านวน    4,300.-  บาท 
     1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  จ านวน       4,300.-  บาท     
            เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จ านวน 
1 เครื่อง โดยมคีุณลักษณะพื้นฐาน เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) มีความ
ละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200x1,200 dpi,มีความเรว็ในการพมิพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกวา่ 20 หน้า/นาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพ/นาท ี(ipm), มีความเร็วในการพมิพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้า/นาที(ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที(ipm), 
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง , สามารถใช้ได้กับ A4, 
Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่ 50 แผ่น ตั้งจ่ายตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิ และสังคม ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 58, 77 
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (420000) รวม        100,000.-   บาท 
 1. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421100) จ านวน    100,000.-   บาท 
      1.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน    100,000.-   บาท 
            เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น หลังคา รางน้ า โรงอาหาร ห้องน้ า ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสว่นต าบลแม่ต้าน ให้มีความสะอาด ปลอดภัย ต่อการใช้งานดีมากขึ้น ตั้งจา่ยจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 58 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) รวม   12,273,370.-  บาท 
งบบุคลากร (200000)  รวม         748,000.-    บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (220000)    จ านวน     748,000.-    บาท 
 1. เงินเดือนพนักงาน  (220100)    จ านวน   564,000.-  บาท                                              
     เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏในแผนงานการศกึษา   
 ๒. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  (220200) จ านวน       10,000.-   บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว, เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที ่
กพ.รับรอง เป็นต้น ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา   
 3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (220๖00)    จ านวน     151,200.-   บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  
 ๕. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220๗00)    จ านวน       22,800.-   บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

งบด าเนินการ (300000)   รวม     4,397,970.-   บาท 
ค่าตอบแทน    (310000) รวม         10,000.-   บาท   
 1. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)  จ านวน      10,000.-   บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศกึษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า และผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของทางราชการ ตั้งจา่ยจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา 

 

ค่าใช้สอย (320000)     จ านวน     1,055,400.-      บาท    
 1. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)   
    รวม    1,055,400.-  บาท    
    1.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา       จ านวน    1,055,400.-   บาท    
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา ตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายดังนี้.-  
    1.1.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน     779,100.-  บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัหาอาหารกลางวนั ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต.ทั้งศูนย์ฯ ที่ อบต.จดัตั้งเอง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา และตาม
แผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 57 
          1.1.2  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก   จ านวน         ๖,๐๐๐.-   บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม ผู้แลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาต่างๆ หรือส่ง
ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ดูแลเด็ก หรือเข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมการศึกษา
ท้องถิ่น ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด าเนินการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
          1.1.3  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)   จ านวน        270,3๐๐.-   บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม ผู้แลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาต่างๆ หรือส่ง
ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ดูแลเด็ก หรือเข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมการศึกษา
ท้องถิ่น ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด าเนินการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
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ค่าวัสดุ (330000)    รวม      3,332,570.-     บาท   
 ๑. ค่าอาหารเสริม (นม) (330400)  จ านวน    3,332,570.-  บาท   
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนประถมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
ดังนี้ จัดสรรให้เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวนเด็ก ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕60 อัตรา คนละ ๗.37 บาท ดังนี้.- 
  - เด็กนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน ๒๖๐ วัน จ านวนเด็ก      
934 คน เป็นเงิน    1,789,730.-  บาท 
  - เด็กนักเรียนสังกดักรมการศกึษานอกโรงเรียน จ านวน ๒๘๐ วัน จ านวนเด็ก 600 คน เป็นเงิน                          
1,238,160.- บาท 
  - เด็กนักเรียนสังกดัศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๒6๐ วัน จ านวนเดก็ 159 คน เป็นเงิน  304,680.-  บาท 
  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) 
หน้า 56, 57  
งบลงทุน (400000)     รวม    31,400.-    บาท 
ค่าครุภัณฑ์ (410000) รวม      31,400.-    บาท 
 1. ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)   รวม     11,400.-    บาท 

1.1 ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จ านวน 6 ตัว  จ านวน     11,400.-  บาท     
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพดัลมติดผนัง จ านวน 6 ตัว ๆ ละ 1,900.- บาท เพื่อติดตั้งภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ์ ตั้งจา่ยตามราคาในจังหวัดหรอืราคาท้องถ่ิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1989 ลงวนัที่ 22 มิถุนายน 2552   ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป และ
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 58 
  2. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)    จ านวน    20,000.-   บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ ครุภณัฑ์ทางการศึกษา เป็นต้น เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งบอุดหนุน (600000)   รวม    7,096,000.-  บาท 
 1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610๒00)        รวม  7,096,000.-  บาท  
   1.๑ อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.แม่ต้าน       จ านวน  3,736,000.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ จ านวน ๔ โรงเรียน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียน ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนของ  โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ า ที่ ศธ ๐๔๐๕๖.๐๓๐๖/173 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 
๒๕60, หนังสือโรงเรียนบ้านแม่โพ ที่ ศธ ๐๔๐๕๖.๐๓๐๔/122 ลงวันที่ 22 มิถุนายน ๒๕60, หนังสือโรงเรียนบ้านอู่หู่ 
ที่ ศธ ๐๔๐๕๖.๐๓๐๕/170 ลงวันที่ 27 มิถุนายน ๒๕60, หนังสือของโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน ที่ ศธ 
๐๔๐๕๖.๐๓๐๓/121 ลงวันที่ 27 มิถุนายน ๒๕60 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นที่สุด ที่ มท ๐๘16.2/ว 
3301 ลงวันที ่14 มิถุนายน 2560  เรื่อง ซกัซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจา่ยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปงีบประมาณ ๒๕61  ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 56 
   ๑.๒ อุดหนุนศูนย์บริการการศกึษาอ าเภอทา่สองยาง กรมการศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของ 
อบต.แม่ต้าน         จ านวน     3,360,000.-  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์บริการการศกึษาอ าเภอท่าสองยาง กรมการศึกษานอกโรงเรียน ตามโครงการ
อาหารกลางวันส าหรับเด็ก ตามหนังสือขอรับการสนับสนุน จากศูนย์บริการการศึกษา ฯ  ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๒๐๒/786 ลง
วันที่  27 มิถุนายน ๒๕60  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่ มท ๐๘16.2/ว 3301 ลงวันที ่ 14 
มิถุนายน 2560  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา และตาม
แผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 56 
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แผนงานสาธารณสุข (00220) รวม     648,240.- บาท 
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)    รวม      648,240.-     บาท 
งบบุคลากร (200000) รวม      398,240.-     บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (220000)    จ านวน     398,240.- บาท 
 1. เงินเดือนพนักงาน  (220100)    จ านวน      216,000.-   บาท                                              
     เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงประจ าปี  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
 ๒. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  (220200) จ านวน          5,000.-   บาท   
      เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว, เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที ่
กพ.รับรอง เป็นต้น  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
 3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (220๖00)    จ านวน      171,240.-    บาท   
      เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว่ไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข   
 4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220๗00)    จ านวน          6,000.-    บาท  
     เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชพี
ชั่วคราว ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
 
งบด าเนินการ (300000)        รวม    100,000.-   บาท 
ค่าใช้สอย (320000)          รวม         50,000.-   บาท  
  ๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)   รวม           30,000.-  บาท  
    ๑.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  จ านวน         30,000.-  บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการเข้าอบรมสัมมนา  หรืออบรมหลักสูตรการ
อบรมต่างๆ ให้กับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา ฯ และพนักงานส่วนต าบล เช่น โครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นในการฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่น และ
พนักงานจ้าง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
 2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)   
    รวม           20,000.-    บาท    
     2.1  คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ    จ านวน         20,000.-   บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน อบต.  ตามแผนการ
ฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการตามโครงการความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น 
เลขานุการ พนักงานจ้าง เช่น จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่
กฎหมายก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   

ค่าวัสดุ (330000)    รวม       50,000.-    บาท   
 ๑. ค่าวัสดุวิทยาศาสตรห์รือการแพทย์ (330900) จ านวน         50,000.-   บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ยา ทรายอะเบท, เวชภัณฑ์การแพทย์ ส าหรับใช้ในการพ่นปูองกันตามโครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในพื้นที่ เช่น ไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก เป็นต้น และยา เวชภัณฑ์ส าหรับปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดกิจกรรมนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
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งบอุดหนุน (600000)    รวม   150,000.-   บาท 
 1. เงินอุดหนุนเอกชน (610300) รวม          150,000.-    บาท  
  ๑.๑ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข      จ านวน        ๑50,000.-   บาท   
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ส าหรับสนับสนุนการด าเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตพื้นที่
ชุมชน/หมู่บ้าน ในเขตต าบลแม่ต้าน จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน ๆ ละ ๑5,๐๐๐.- บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สดุ ที่ มท 0891.3/ว 1501 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เรือ่ง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 2559 เงินอุดหนุนส าหรบัสนับสนุนการบริการสาธารณสุข     และหนังสือขอรับการสนับสนุนจาก
โรงพยาบาลท่าสองยาง ที่ ตก 0032.3/977 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ตั้งจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป ปรากฏตาม
แผนงานสาธารณสุข และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 61 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) รวม    1,325,880.-   บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (0023๑)   รวม        725,880.-     บาท 
งบบุคลากร (200000) รวม        505,880.-   บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (220000)    จ านวน      505,880.-      บาท 
 1. เงินเดือนพนักงาน  (220100)    จ านวน       320,480.-   บาท                                              
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงประจ าปี  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์   
 2. ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (220๖00)    จ านวน       161,400.-   บาท   
     เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกจิ และพนักงานจา้งทั่วไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์   
 3. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220๗00)    จ านวน           24,000.-   บาท  
     เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

งบด าเนินการ (300000)       รวม   220,000.-    บาท 
ค่าใช้สอย (320000)         รวม      180,000.-   บาท  
  ๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)      รวม        30,000.-   บาท  
     ๑.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   จ านวน        30,000.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการเข้าอบรมสัมมนา  หรืออบรมหลักสตูรการ
อบรมต่างๆ ให้กับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา ฯ และพนักงานสว่นต าบล เช่น โครงการที่เป็นความรว่มมือระหวา่งกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นในการฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชกิสภา พนกังานส่วนท้องถิ่น และ
พนักงานจ้าง โครงการอบรมนักบริหารระดับสูงของท้องถิ่น เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์   
 2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)   
           รวม      120,000.-   บาท    
  2.1 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ     จ านวน        20,000.-  บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน อบต. ตามแผนการ
ฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการตามโครงการความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น 
เลขานุการ พนักงานจ้าง เช่น จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่
กฎหมายก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์   
  2.2 ค่าใช้จา่ยโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร ้ จ านวน 100,000.- บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ดอ้ยโอกาส และผู้ยากไร้ ในพื้นที่รับผิดชอบ ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี เช่น คา่วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ ์ 
ค่าที่พัก และค่าอาหาร รวมถึงค่าใช้จา่ยอื่น ๆ   ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์  และตามแผนพัฒนาสีปี่ (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 62 
 3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)  จ านวน     30,000.-   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซม และบ ารุงรักษาทรพัย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร ์ อุปกรณ์ ส ารองไฟฟูา (UPS) เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ พัดลม ปูาย
ประชาสัมพันธ ์ปูายแสดงสถานที่ส าคัญฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานแผนงานสังคมสงเคราะห์   
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ค่าวัสดุ (330000)    รวม       40,000.-     บาท   
  1. วัสดุส านักงาน (330100)  จ านวน      30,000.-  บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวสัดุส านักงานต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน เชน่  กระดาษ  แฟูม  ปากกา  ดินสอ 
โต๊ะ เก้าอี้ ธงชาติ ผ้าประดับเต้นท์พิธี ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม 
หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงค่าใช้จา่ยที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง คา่ภาษ ีคา่ติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจา่ย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์   
 2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ (331400)    จ านวน       10,000.-   บาท     
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพวิเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด 
เมมโมรี่ ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ส ารองไฟฟูา แปูนพิมพ ์(Key Board) อุปกรณ์อื่นใดที่เกีย่วเนื่องกับคอมพิวเตอร ์
ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  
รวมถึงค่าใชจ้่ายทีต่้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าตดิตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์   
 

งบลงทุน (400000)         รวม     200,000.- บาท 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (420000) รวม        200,000.-   บาท 
 1. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421100) จ านวน    200,000.-   บาท 
      1.1 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ฯ   จ านวน    200,000.-   บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุและคนพิการ โดยปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นศูนย์บริการ ฯ ตามโครงการดังกล่าวอีกศูนย์หนึ่ง ตามแบบที่ อบต.แม่ต้าน
ก าหนด ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) 
หน้า 52 
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)  รวม     400,000.-    บาท 
งบด าเนินการ (300000)   รวม     400,000.-    บาท 
ค่าใช้สอย (320000)     จ านวน   400,000 .-   บาท  
 ๑. ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนที่ด้อยโอกาส และยากจน  จ านวน       400,000.-   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนที่ด้อยโอกาสและยากจน และอยู่ห่างไกลสถานศึกษา เกิน ๓ ก.ม. 
ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา หรือได้รับการศึกษาในระดับที่สูงข้ึนในสถานศึกษาที่ใกล้เคียง และเข้ารับการเตรียมความ
พร้อมที่ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กของ อบต.แม่ต้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  231,370.- บาท และตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
168,630.- บาท ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ และตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 59 
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240) รวม     900,000.-   บาท 
งานไฟฟ้าถนน (00242)  รวม      900,000.-     บาท 
งบเงินอุดหนุน  (600000)      
เงินอุดหนุน  (610000)   รวม      900,000.-    บาท 
 1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610๒00)  รวม    900,000.-     บาท  
 1.๑ อุดหนุนการไฟฟูาสว่นภูมิภาค อ าเภอแม่สอด       จ านวน    900,000.-   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟูาสว่นภูมิภาค อ าเภอแม่สอด ในการขยายเขตไฟฟูาภายใน
หมู่บ้าน ในพื้นที่รับผิดชอบ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61  ตามประมาณการของการไฟฟาู ฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
200,000.- บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 700,000.- บาท ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 45 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) รวม   210,000.- บาท 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) รวม    210,000.-   บาท 
งบด าเนินการ (300000)   รวม    110,000.-   บาท 
ค่าใช้สอย (320000)     รวม       110,000.-    บาท  
 1. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)   
   รวม            110,000.-    บาท    
       ๑.1 ค่าใชจ้่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกจิชุมชน/กลุ่มอาชีพ   
   จ านวน         30,000.-   บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพของประชาชนใน
พื้นที่ต าบลแม่ต้าน ตามแนวพระราชด าร ิ และเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 48 
     ๑.2 คา่ใชจ้่ายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61   
  จ านวน         ๓๐,๐๐๐.-   บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกลา่ว ซึ่งประกอบด้วยกจิกรรมตา่ง ๆ เช่น การด าเนินการจัดเวที
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชน  และการออก อบต.เคลื่อนที่(สัญจร) การจดั
ฝึกอบรมให้ความรู้ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง การจดัท าแผนชุมชน การจัดท าแผนพัฒนาต าบล 3 ปี  โดยจ่ายเป็น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร เบ้ียเลี้ยง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 80 
      1.3 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอาย ุ     จ านวน         50,000.-   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ในการจดังานในวันผู้สูงอาย ุ ซึ่งเป็นการอนุรักษ ์ และส่งเสริม
วัฒนธรรม และยกย่องเชิดชูผู้สูงอายุ ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปี จ่ายเป็น ค่าของขวัญ รางวัลส าหรับผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรม คา่อาหาร เครือ่งดื่ม ค่าจัดสถานที่ คา่วสัดุ อุปกรณ์ ค่าวัสดุกฬีาพื้นบ้านที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน คา่ใช้จา่ย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจ าเป็นส าหรับงานนี้ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน และตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 69 
 
 

งบเงินอุดหนุน  (600000)      
เงินอุดหนุน  (610000)   รวม     100,000.-     บาท 
 1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610๒00)  รวม         100,000.-       บาท  
 1.๑ อุดหนุนศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตาก (ศพส.จ.ตาก) 
  จ านวน       3๐,๐๐๐.-   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพตดิ จังหวดัตาก (ศพส.จ.ตาก) 
ตามโครงการรวมพลังสรา้งความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการ ตามหนังสอืประสานงานขอรับการ
สนับสนุนจาก จังหวัดตาก ที ่ตก ๐๐๑8.๓(ศพส.จ.ตาก)/ว 102 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๕7 ซึ่งเป็นโครงการต่อเน่ือง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน และตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
หน้า 63 
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 1.2 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอท่าสองยาง  จ านวน       ๒๐,๐๐๐.-   บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอท่าสองยาง ตามโครงการบริหารจัดการการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอท่าสองยาง ตามหนังสือขอรับการสนับสนุน
จากอ าเภอท่าสองยาง ที่ ตก 0518.1/ว 600  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕60 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 63 
 1.3 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอท่าสองยาง  จ านวน       5๐,๐๐๐.-   บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอท่าสองยาง ตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอก
ควันอ าเภอท่าสองยาง ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนจากอ าเภอท่าสองยาง ที่ ตก 
0518.1/ว 600  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ ์ ๒๕60 ซึ่งเป็นโครงการตอ่เน่ือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 64 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ(00260) รวม      481,000.-   บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00261)    
  รวม       30,000.-    บาท 
งบด าเนินการ  (300000)    รวม       20,000.-    บาท 
ค่าใช้สอย (320000)     รวม         20,000.-    บาท  
 1. รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (320200)   รวม         20,000.-   บาท    
   ๑.1 ค่าใช้จา่ยในการจดังานพิธี, รัฐพิธี, งานพธิีตา่ง ๆ จ านวน       20,000.-  บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวนัส าคัญของทางราชการ เช่น วันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ในวันที ่  5 ธันวาคม และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนนีนาถ ในวันที ่12 
สิงหาคม งานวันที ่ 23 ตุลาคม (วันปิยะมหาราช) ค่าใช้จา่ยในโครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาต ิ  ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ การจัดกิจกรรมปกปูองสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมของชาติ เพื่อเสริมสรา้งสมานฉันท์ อย่างต่อเน่ือง
ในทุกๆ วาระโอกาส งานรัฐพิธตี่างๆ พิธีการทางศาสนา และงานประเพณีต่างๆ งานวันท้องถ่ินไทย (18 มีนาคมของทุก
ปี) เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการและตามแผนพัฒนาสีปี่ (พ.ศ.2561 
– 2564) หน้า 81 

งบเงินอุดหนุน  (600000)  
เงินอุดหนุน  (610000) รวม    10,000.-   บาท 
 1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610๒00)  รวม         10,000.-     บาท  
    ๑.๑ อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอท่าสองยาง   จ านวน       ๑๐,๐๐๐.-    บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอท่าสองยาง ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานวันส าคัญ
ของชาต ิปีงบประมาณ ๒๕61 ตามหนังสือขอรบัการสนับสนุนจากอ าเภอท่าสองยาง ที ่ตก 0518.1/ว 600  ลงวันที ่
28 กุมภาพันธ์ ๒๕60 ซึ่งเป็นโครงการตอ่เน่ือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการและตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 81 
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งานกีฬาและนันทนาการ (00262)   รวม   340,000.- บาท 
งบด าเนินการ  (300000)    รวม     340,000.-    บาท 
ค่าใช้สอย (320000)     รวม     300,000.-   บาท  
 1. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)   
    รวม      300,000.-       บาท    
   ๑.๑ ค่าใช้จา่ยตามโครงการจดัการแข่งขันกีฬาต าบล   จ านวน      150,000.-   บาท   
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดส าหรับ เด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชน ในพื้นที่
ต าบลแม่ต้าน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้านเป็นผู้ด าเนินการเอง เช่น ค่าอาหาร คา่เครื่องดื่ม คา่จ้างเหมาในการ
จัดสนามแข่งขัน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล คา่สนับสนุนทีมต่าง ๆ ในการจัดสง่นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 
ค่ารถรับส่งนักกีฬา ค่าปาูยประชาสัมพันธ์ และคา่ใช้จา่ยอื่นที่จ าเป็นส าหรับงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 53 
   1.2 ค่าใช้จา่ยในการจดัส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนของ อบต.  จ านวน        150,000.-    บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดส่งนักกีฬา-กรีฑา เป็นตัวแทน อบต.แม่ต้าน เข้าร่วมแข่งขันร่วมกับ ท้องถิ่น
อื่น หรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับที่สูงขึ้น เช่น การจัดซือ้ชุดกีฬาส าหรับนักกฬีา         
ผู้ควบคุมทีม และเป็นค่าด าเนินการในการเก็บตวัฝึกซ้อม และน านักกีฬาตัวแทนของ อบต. เข้าแข่งขัน  เช่น ค่าอาหาร 
น้ าดื่ม คา่ที่พกั คา่พาหนะ ค่าเบ้ียเลี้ยง ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นที่จ าเป็นส าหรับงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานศาสนาและวฒันธรรมและนันทนาการ และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 53 
 

ค่าวัสดุ (330000) รวม           40,000.-    บาท   
  ๑. วัสดุกีฬา (331300) จ านวน       40,000.-   บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาในการแข่งขันกีฬา อบต. และส าหรับแจกจ่ายให้ศูนย์กีฬาประจ าหมู่บ้าน/
ต าบล ในเขต อบต.แม่ต้าน เช่น ลูกฟุตบอล ลูกบอลเล่ย์บอล ลูกบาสเกตบอล ไม้ตีปิงปอง ลูกปิงปอง ลูกตะกร้อ ตาข่าย
ฟุตบอล ตาข่ายวอลเล่ย์บอล ตาข่ายตะกร้อฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนาและ
วัฒนธรรมและนันทนาการ และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 53 
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งานศาสนา และวัฒนธรรมทองถ่ิน  (00263)   รวม     111,000.- บาท 
งบด าเนินการ  (300000)    รวม       111,000.- บาท 
ค่าใช้สอย (320000)     รวม        111,000.- บาท  
 1. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)   
    รวม      111,000.-    บาท    
     ๑.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จ านวน        ๔๐,๐๐๐.-   บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯ ในการจัดจา้งท ากระทง ขบวนแห่ นางนพมาศ เครื่องเสียง สี แสง
งานที่จ าเป็นส าหรับกิจกรรมในวันลอยกระทง ในการเข้ารว่มกิจกรรมกับทางอ าเภอท่าสองยาง หรอืหน่วยงานอื่น        
ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปี ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ และตามแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 69  

     ๑.2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการนั่งวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆบูชา   จ านวน          3,๐๐๐.-   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯ ในการจัดท าโครงการนั่งวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆบูชา 
ประจ าป ี 2561 โดยจา่ยเป็น ค่าสังฆทานพธิีสงฆ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสด ุ อุปกรณ์ คา่ใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและ
จ าเป็นส าหรับงานนี้ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ และตาม
แผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 81 
  ๑.3 ค่าใช้จา่ยตามโครงการจดังานประเพณีสงกรานต ์(วันน้ าทิพย์) จ านวน        2๐,๐๐๐.-   บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯ ในการจัดงานในวันสงกรานต์ (วันน้ าทิพย์) ประกอบการจดั
กิจกรรม ประเพณรีดน้ าด าหัวเจา้พ่อโมกขละ และงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุเมืองเก่าห้วยลึก ซึ่งถือเป็นประเพณีของ
ชาวบ้านแม่ต้านโดยจัดเป็นประจ าทุกปี จา่ยเป็น ค่าสังฆทานพธิีสงฆ์ คา่อาหาร เครื่องดื่ม ค่าวสัดุ อุปกรณ ์ค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็นส าหรับงานนี้ เป็นต้น ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 70 
     ๑.4 ค่าใช้จ่ายตามโครงการธรรมะกับชีวติเนื่องในวันวิสาขะบูชา    จ านวน          3,๐๐๐.-   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯ ในการจดัท าโครงการธรรมะกับชีวิตเน่ืองในวันวิสาขะบูชา 
ประจ าป ี 2561 โดยจา่ยเป็น ค่าสังฆทานพธิีสงฆ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสด ุ อุปกรณ์ คา่ใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและ
จ าเป็นส าหรับงานนี้ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ และตาม
แผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 81 
     ๑.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา    จ านวน        30,000.-   บาท   
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯ ในการจัดซ้ือ/จัดท า เทียน เครื่องใช้ที่จ าเป็นส าหรับกิจกรรมการ
ท าบุญเน่ืองในงานประเพณีวันเข้าพรรษาของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการพนักงาน รว่มกับประชาชนในพื้นที ่
รับผิดชอบ ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ และตาม
แผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 70 
     ๑.6 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมถวายเป็นราชกุศลเน่ืองในวันแม่แห่งชาติ  
           จ านวน     3,๐๐๐.-   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯ ในการจดัท าโครงการเข้าวดัปฏิบัติธรรมถวายเป็นราชกุศลเนื่องใน
วันแม่แห่งชาติ ประจ าป ี 2561 โดยจ่ายเป็น คา่สังฆทานพิธสีงฆ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็นส าหรับงานนี้ เป็นต้น ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 80 
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     ๑.7 ค่าใชจ้่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร         จ านวน     3,๐๐๐.-   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯ ในการจดัท าโครงการเข้าวดัปฏิบัติธรรมถวายเป็นราชกุศลเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจ าป ี 2561 โดยจ่ายเป็น คา่
สังฆทานพิธีสงฆ์ คา่อาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสด ุ อปุกรณ์ ค่าใช้จา่ยอื่นที่เกีย่วข้องและจ าเป็นส าหรับงานนี้ เป็นต้น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) 
หน้า 81 
     ๑.8 ค่าใชจ้่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมถวายเป็นราชกุศลเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมิทร มหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร         จ านวน     3,๐๐๐.-   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯ ในการจดัท าโครงการเข้าวดัปฏิบัติธรรมถวายเป็นราชกุศลเนื่องใน
วันวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจ าปี 2561 โดยจ่ายเป็น 
ค่าสังฆทานพธิีสงฆ์ คา่อาหาร เครื่องดื่ม คา่วัสดุ อุปกรณ์ คา่ใชจ้่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นส าหรับงานนี้ เป็นต้น ตั้งจา่ย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) 
หน้า 81 
     ๑.9 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมถวายเป็นราชกุศลเน่ืองในวันพ่อแห่งชาติ  
           จ านวน     3,๐๐๐.-   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯ ในการจดัท าโครงการเข้าวดัปฏิบัติธรรมถวายเป็นราชกุศลเนื่องใน
วันพ่อแห่งชาติ ประจ าป ี 2561 โดยจ่ายเป็น คา่สังฆทานพิธสีงฆ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสด ุ อุปกรณ์ ค่าใช้จา่ยอื่นที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็นส าหรับงานนี้ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 80 
     ๑.10 ค่าใช้จา่ยตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเน่ืองในวันออกพรรษา         จ านวน     3,๐๐๐.-   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯ ในการจัดท าโครงการเข้าวดัปฏิบัติธรรมเน่ืองในวันออกพรรษา 
ประจ าป ี 2561 โดยจา่ยเป็น ค่าสังฆทานพธิีสงฆ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสด ุ อุปกรณ์ คา่ใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและ
จ าเป็นส าหรับงานนี้ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ และตาม
แผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 81 
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ด้านการเศรษฐกิจ (๐๐๓๐๐) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) รวม      6,921,390.- บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  (00311) รวม  3,868,500.-   บาท 
งบบุคลากร (200000)      รวม        2,004,400.-  บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (220000)    จ านวน      2,004,400 .-    บาท 
 1. เงินเดือนพนักงาน  (220100)    จ านวน      585,000.-   บาท                                              
     เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 ๒. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  (220200) จ านวน      5,000.-   บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว, เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที ่
กพ.รับรอง เป็นต้น ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

  ๓. เงินประจ าต าแหน่ง (220300)   จ านวน        42,๐๐๐.-   บาท  
      เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล ที่ควรได้รับตามที่ระเบียบก าหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

 4. ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (220๖00)    จ านวน      1,222,400.-   บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 ๕. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220๗00)    จ านวน      150,000.-  บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

งบด าเนินการ (300000)   รวม    620,000.-  บาท 
ค่าตอบแทน    (310000) รวม       10,000.-    บาท   
 1. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)  จ านวน       10,000.-   บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศกึษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และผู้มีสิทธเิบิกได้ตาม
ระเบียบของทางราชการ ตั้งจา่ยจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ค่าใช้สอย (320000)     รวม     150,000.-    บาท  
  ๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)   รวม        50,000.-    บาท  
   ๑.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  จ านวน       50,000.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการเข้าอบรมสมัมนา หรืออบรมหลักสูตรการ
อบรมต่างๆ ให้กับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนต าบล เช่น โครงการที่เป็นความรว่มมือระหวา่งกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นในการฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชกิสภา พนกังานส่วนท้องถิ่น และ
พนักงานจ้าง โครงการอบรมนักบริหารระดับสงูของท้องถิ่น เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา   
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 2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)   
   รวม         30,000.-   บาท    
 2.1 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ    จ านวน       30,000.-   บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน อบต.  ตามแผนการ
ฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการตามโครงการความ
ร่วมมือกับสถาบันการศกึษาต่าง ๆ เพื่อการพฒันาองค์ความรู้ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
เลขานุการ พนักงานจา้ง เช่น จา่ยเป็นค่าเบ้ียเลี้ยง  คา่พาหนะ ค่าเชา่ทีพ่ัก ค่าผ่านทางดว่นพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่
กฎหมายก าหนด ตามมติคณะรัฐมนตร ี เมื่อวนัที่ 20 มีนาคม 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา   
  3. ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม (320400)  จ านวน      70,000.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซม และบ ารุงรักษาทรพัย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ  เช่น  
เครื่องคอมพิวเตอร ์ ปริน้เตอร์ อุปกรณ์  ส ารองไฟฟูา (UPS)  เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรบัอากาศ  พัดลม ปูาย
ประชาสัมพันธ ์ปูายแสดงสถานที่ส าคัญ รถส่วนกลาง รถไถฟาร์มแทรกเตอร์  รถบรรทุก 6 ล้อ รถขุดตีนตะขาบ อุปกรณ์
ของกองช่าง ฯลฯ ตั้งจา่ยจากเงินรายได ้ จ านวน 20,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน  50,000.- บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ค่าวัสดุ (330000)    รวม     460,000.-     บาท   
  1. ค่าวัสดุส านักงาน (330100)  จ านวน        30,000.-   บาท  
        เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงานต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน เช่น  กระดาษ  แฟูม  ปากกา  ดินสอ 
โต๊ะ เก้าอี้ ธงชาติ ผ้าประดับเต้นท์พิธี ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม 
หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงค่าใช้จา่ยที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง คา่ภาษ ีคา่ติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจา่ย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 ๒. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (330200)    จ านวน        60,000.-   บาท     
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวสัดุไฟฟาู เช่น หลอดไฟฟาู ฟิวส ์ เทปพันสายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิทซ์ควบคุมปิดเปิด
ไฟฟูาสาธารณะด้วยแสงอาทิตย ์สายไฟฟูา สตาร์ทเตอร ์หม้อแปลงวิทยุ และอื่น ๆ ฯลฯ ส าหรบัใช้ซ่อมแซมระบบไฟฟูา
ภายในส านักงาน  หรือไฟฟูาสาธารณะภายในหมู่บ้าน หรือไฟฟูาส่องสว่างตามเส้นทางเข้า/ภายในหมู่บ้าน เป็นต้น ซึ่งโดย
สภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรอืสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงค่าใช้จา่ย
ที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี คา่ตดิตั้ง เป็นต้น  ตั้งจา่ยจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา   
 3. วัสดุก่อสร้าง  (330600)    จ านวน        50,000.-   บาท     
        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ปูนซีเมนต์ จอบ เสียม ขวาน เลื่อย กบไสไม้ ค้อน คีม 
ตะปู เหล็กเส้น ยางมะตอย และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คง
สภาพเดิม  หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง 
เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
  4. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)  จ านวน      100,000.-  บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี ่ เพลา  น้ ามันเบรก  หัวเทียน แม่แรง  ล็อค
เกียร์  ล็อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางนอก ยางใน สายไมล์ กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ เบาะรถยนต์ 
ไขควง กุญแจปากตาย กญุแจเลื่อน คีมล็อค ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงคา่ใช้จา่ยที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี คา่ติดตั้ง เป็นต้น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได ้  จ านวน  50,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 50,000.- บาท ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา   
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  5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800)  จ านวน      200,000.-   บาท   
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน ดีเซล น้ ามันเครื่อง น้ ามันกา๊ด น้ ามันเตา 
เป็นต้น เพื่อใช้ในงานและภารกิจของ อบต.แม่ตา้น เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ที่อยู่ในความดูแลของกอง
ช่าง ส าหรับภารกิจในงานปรับพื้นที่นอกเหนือจากงานหลักของงานโครงสร้างพื้นฐาน ฯ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทกุ 
๖ ล้อ รถไถฟาร์มแทรกเตอร ์รถขุดตีนตะขาบ เป็นต้น ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  จ านวน  100,000.- บาท และเงินอุดหนุน
ทั่วไป จ านวน 100,000.- บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ (331400)    จ านวน       20,000.-   บาท     
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพวิเตอร์  เช่น  แผ่นจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรบัเครื่องพิมพ ์
เมนบอร์ด เมมโมรี่ ปริ้นเตอร ์จอมอนิเตอร ์อุปกรณ์ส ารองไฟฟูา แปูนพิมพ์ (Key  Board)  อุปกรณ์อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แลว้ย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะ
คงทนถาวร  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต่้องช าระพร้อมกนั เช่น ค่าขนส่ง คา่ภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น  ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

งบลงทุน (400000)    รวม    1,244,100.-    บาท 
ค่าครุภัณฑ์ (410000) รวม    1,244,100.-    บาท 
 1. ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)    รวม     9,300.-    บาท 

1.1 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  จ านวน       9,300.-  บาท     
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เกบ็เอกสาร  จ านวน 1 หลัง ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายตามราคาใน
จังหวัดหรือราคาท้องถ่ิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) 
หน้า 77 
 2. ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300)   รวม     952,000.-    บาท 
     2.1 ค่าจดัซื้อรถส่วนกลาง      จ านวน   952,000.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากวา่ 110 กิโลวตัต ์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จ านวน 1 คัน  ตั้ง
จ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกังบประมาณ เดือนมีนาคม 2560 ตั้งจา่ยจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 77 
 3. ค่าครุภัณฑ์โรงงาน (411000)    รวม     5,000.-    บาท 
     3.1 ค่าจดัซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ      จ านวน   5,000.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่งเชื่อมโลหะ (ตู้เชื่อมขนาดเล็ก) จ านวน 1 เครื่อง ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายตามราคาในจังหวัดหรอืราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่
22 มิถุนายน 2552 ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และตามแผนพัฒนาสีป่ี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 77 
  4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)    รวม    32,800.-   บาท 

4.1 ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน     30,000.-  บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร ์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดงันี้  มี

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จ านวน 1 หน่วย, หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB, มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า
ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัง ที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกวา่ 1 GB หรือ  2)มีหน่วย 
 
 



 

-  58  - 
 

ประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดตั้งอยู่บน
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใชห้น่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB, มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB, มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard 
drive) ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 2 TB จ านวน 1 หน่วย, มี DVD-RW  หรือดกีว่า จ านวน 1 
หน่วย, มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง มีแปูนพิมพแ์ละเมาส์, มีจอภาพ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  ตั้งจา่ยตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ณ วันที่ 21 
เมษายน 2560  ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 77 
     4.2 ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA      จ านวน       2,800.-  บาท     
            เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด ไม่น้อยกวา่ 800 VA มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 
800 VA (480 Watts) สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จ านวน 1 เครื่อง ตั้งจา่ยตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) 
หน้า 77 
 5. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)                       จ านวน      245,000.-   บาท 
      เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่นค่าบ ารุงรกัษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์งานช่าง เช่น รถส่วนกลาง รถไถฟาร์มแทรกเตอร์ รถบรรทุก 6 ล้อ รถขุดตีนตะขาบ อุปกรณ์ของกอง
ช่าง ฯลฯ ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
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งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)  รวม    3,052,890.-   บาท 
งบด าเนินการ  (300000)    รวม      108,890.- บาท 
ค่าวัสดุ (330000)    รวม         108,890.-     บาท   
 1. วัสดุก่อสร้าง  (330600)    จ านวน        108,890.-   บาท    
                เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสรา้ง เพื่อใชใ้นการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านแกละบ่ือโจะ หมู่ที่ 8 
ต าบลแม่ต้าน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.
2561 – 2564) หน้า 44 
 
งบลงทุน (400000)    รวม     2,944,000.-    บาท 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (420000) รวม        2,944,000.-    บาท  
 1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421000) จ านวน    1,878,000.-   บาท 
 1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  จ านวน          689,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านตะพิโจ (เชื่อมถนนเดิมเลย
น้ าตก) ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร และลงลูกรัง
ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร พร้อมปูายโครงการ ตามแบบที่ อบต.แม่ต้าน ก าหนด ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 35 
 1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  จ านวน          369,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านตะพิโจ (ดอยขึ้นน้ าตก)
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 640 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทาง
เฉลี่ยข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร พร้อมปูายโครงการ ตามแบบที่ อบต.แม่ต้าน ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 35 
 1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  จ านวน       500,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านตะโปฺวปู ุ ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 210 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 840 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร 
พร้อมปูายโครงการ ตามแบบ อบต.แม่ต้าน ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 35 
 1.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8  จ านวน          116,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านแกละบื่อโจะ ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 74 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีืน้ที่ไม่น้อยกว่า 222 ตารางเมตร พร้อมหูช้างรวม 7.5 ตารางเมตร และ
ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร พรอ้มปูายโครงการ ตามแบบที่ อบต.แม่ต้าน ก าหนด ตั้งจา่ยจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 36 
 1.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8  จ านวน          204,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านแกละบื่อโจะ ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร พร้อมหูช้างรวม 6.25 ตารางเมตร และ
ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร พรอ้มปูายโครงการ ตามแบบที่ อบต.แม่ต้าน ก าหนด ตั้งจา่ยจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 36 
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 ๒. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421100) จ านวน    1,066,000.-    บาท 
 2.1 ค่าบ ารุงรกัษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง  จ านวน     1,066,000.-    บาท 
  2.1.1 ค่าปรับปรุงและไถปรับเส้นทางดินพร้อมท่อลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้าน
ตะพิโจ เป็นเงิน 109,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับรถขุดตีนตะขาบ รถบรรทุกดิน รถไถฟาร์ม
แทรกเตอร ์และรถตดิตามอ านวยความสะดวกส าหรับการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ และจดัซื้อท่อลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ส าหรับวางบริเวณล าหว้ยตามเส้นทาง ตามแบบที่ อบต.ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 36 
  2.1.2 ค่าปรับปรุงและไถปรับเส้นทางดินพร้อมท่อลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้าน
ปูอย่าลู่ เป็นเงิน 188,000.- บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับรถขุดตีนตะขาบ รถบรรทุกดิน รถไถฟาร์ม
แทรกเตอร ์และรถตดิตามอ านวยความสะดวกส าหรับการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ และจดัซื้อท่อลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ส าหรับวางบริเวณล าหว้ยตามเส้นทาง ตามแบบที่ อบต.ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 36 
  2.1.3 ค่าปรับปรุงและไถปรับเส้นทางดินพร้อมท่อลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้าน
ห้วยปูแกง เป็นเงิน 172,000.- บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับรถขุดตีนตะขาบ รถบรรทุกดิน รถไถฟาร์ม
แทรกเตอร ์และรถตดิตามอ านวยความสะดวกส าหรับการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ และจดัซื้อท่อลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ส าหรับวางบริเวณล าหว้ยตามเส้นทาง ตามแบบที่ อบต.ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 36 
  2.1.4 ค่าปรับปรุงและไถปรับเส้นทางดินพร้อมท่อลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่  หมู่ที ่8  บ้าน
อู่หู่ เป็นเงิน 142,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับรถขุดตีนตะขาบ รถบรรทุกดิน รถไถฟาร์ม
แทรกเตอร ์และรถตดิตามอ านวยความสะดวกส าหรับการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ และจดัซื้อท่อลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ส าหรับวางบริเวณล าหว้ยตามเส้นทาง ตามแบบที่ อบต.ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 36 
  2.1.5 คา่ปรับปรุงและไถปรับเส้นทางดินพร้อมท่อลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ หมู่ที่ 10 สาย
บ้านพะบอเลเคาะ – พะบอเลโค๊ะ  เป็นเงิน 205,000.- บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับรถขุดตีนตะขาบ 
รถบรรทุกดิน รถไถฟารม์แทรกเตอร์ และรถตดิตามอ านวยความสะดวกส าหรับการปฏิบัติงานเจา้หน้าที่ และจัดซื้อท่อ
ลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับวางบริเวณล าห้วยตามเส้นทาง ตามแบบที่ อบต.ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และตามแผนพัฒนาสีปี่ (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 36 
  2.1.6 คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  จ านวน     250,000.-    บาท 
            เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นหรือท่อลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้ในงาน
และภารกิจของ อบต.แม่ต้าน ในงานบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่น ในพืน้ที่นอกเหนือจากงานทีม่ี
งบประมาณปรับปรุงหลักอยู่แล้ว และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
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แผนงานการเกษตร (00320)   รวม   642,720.- บาท 
งานส่งเสริมการเกษตร (๐๐๓๒๑)  )   รวม    438,320.-   บาท 
งบบุคลากร (200000)  รวม    358,320.-      บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (220000)    จ านวน     358,320.-    บาท 
 1. เงินเดือนพนักงาน  (220100)    จ านวน      216,000.-   บาท                                              
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงประจ าปี  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร   
 2. ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (220๖00)    จ านวน      130,320.-   บาท   
    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว่ไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร   
 3. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220๗00)    จ านวน      12,000.-  บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร   
 

งบด าเนินการ (300000)        รวม    80,000.- บาท 
ค่าใช้สอย (320000)          รวม       60,000.-    บาท  
  ๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)   รวม           10,000.-    บาท  
       ๑.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  จ านวน        10,000.-   บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการเข้าอบรมสัมมนา  หรืออบรมหลักสูตรการ
อบรมต่างๆ  ให้กับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา ฯ และพนักงานส่วนต าบล เช่น โครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นในการฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชกิสภา พนกังานส่วนท้องถิ่น และ
พนักงานจ้าง โครงการอบรมนักบริหารระดับสูงของท้องถิ่น เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร   
 2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)   
    รวม            50,000.-   บาท    
     2.1 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ    จ านวน         15,000.-   บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน อบต.  ตามแผนการ
ฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการตามโครงการความ
ร่วมมือกับสถาบันการศกึษาต่าง ๆ เพื่อการพฒันาองค์ความรู้ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
เลขานุการ พนักงานจ้าง เช่น จ่ายเป็นค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเชา่ทีพ่ัก คา่ผ่านทางดว่นพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่
กฎหมายก าหนด ตามมตคิณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร   
      2.2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคสัตว์  จ านวน         35,000.-   บาท   
    เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการ เช่น คา่ปูายผ้ารณรงค ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ส าหรบัผู้ร่วม
กิจกรรม และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ค่าส ารวจประชากรสัตว์ในพื้นที ่ คา่ด าเนินการฉีดวัคซีน และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น
ส าหรับงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร และตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
หน้า 60 
ค่าวัสดุ (330000)       รวม        20,000.-    บาท   
  ๑. วัสดุการเกษตร (331000) จ านวน        20,000.-   บาท  
      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ปีกและ
สัตว์น้ า วัสดุเพาะช า ฯลฯ เป็นต้น แจกจ่ายให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน และสนับสนุนโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวันตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร และตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 
2564) หน้า 22 
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ (00322)     รวม      204,400.-   บาท 
งบด าเนินการ (300000)  รวม      204,400.-   บาท 
ค่าใช้สอย (320000)     รวม        204,400.-   บาท  
 

 1. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)   
    รวม         204,400.-   บาท    
 

  1.1 ค่าใช้จา่ยตามโครงการ รักน้ า รกัปุา รักษาแผ่นดิน   จ านวน       20,000.-  บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการตามโครงการ รักน้ า รกัปุา รักษาแผ่นดิน  
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวเถลิงถวัลย์ราชสมบัต ิ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในการอนรุักษ์ทรพัยากรน้ าและปุา รวมทั้งสร้าง
จิตส านึกของประชาชนในการรกัษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ค่าจัดซื้อกล้าไม้ ปุย ค่าเครือ่งดื่ม 
อาหารส าหรับผู้เข้าร่วมกจิกรรม และคา่ใช้จา่ยอืน่ที่จ าเป็นส าหรับงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร และตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 67 
  1.2 ค่าใช้จา่ยโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    จ านวน       20,000.-  บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์และส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์
ฟื้นฟ ู ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ แก้ไขปัญหาภาวะโรคร้อน ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 68 
   1.3 ค่าใช้จา่ยในการปลูกปุาทดแทน   จ านวน      164,400.-   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกปุาทดแทนในกรณีที่ อบต.แม่ตา้น  ไดข้อให้พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติปุา
ท่าสองยาง ในการขยายเขตไฟฟูาเข้าไปในพื้นที่รบัผิดชอบ  ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 67  
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ด้านการด าเนินงานอื่น (๐๐๔๐๐) 
แผนงานงบกลาง  (00410) รวม    6,092,750.- บาท 
งานงบกลาง (00411)   รวม      6,092,750.-   บาท 
งบกลาง (100000) 
 1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  (110300)  จ านวน       200,000.-   บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสงัคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 5  
ของค่าตอบแทนที่จ่ายใหแ้ก่พนักงานจ้างขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 78 

 ๒. เงินส ารองจ่าย  (111000)  จ านวน      258,025.-    บาท  

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีเร่งด่วนตามความเหมาะสม ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง 
 

 ๓. เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ต้าน  จ านวน       200,000.-    บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพของ อบต. ตามหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการ
ด าเนินการด้านหลักประกันสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ต าบล โดยสมทบเข้ากองทุนเป็นรายปี ๆ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 
(กรณี อบต.ขนาดกลาง) ของยอดเงินที่ สปสช. โอนให้ ปีละ 45.00 บาทต่อคน ตามยอดประชากรของ อบต. ณ  สิ้น
เดือนกันยายนของทุกปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) 
หน้า 79 
 4. ประเภท เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ (110700)       จ านวน     4,440,600.-    บาท  
            เพือ่จ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในพื้นทีร่ับผิดชอบประจ าปีงบประมาณ 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 52 

5. ประเภท  เบ้ียยังชพีผู้พิการ (110800)        จ านวน     816,000.-      บาท  
                     เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการในพื้นทีร่ับผิดชอบประจ าปีงบประมาณ 2560 และตั้งจา่ยจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานงบกลางและตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 52 
 

  6.  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น( กบท.)(120100)   
    จ านวน      178,125.-     บาท   
   เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยค านวณ ตั้งจา่ยในอตัรา รอ้ยละ 
1 ของรายได้ประจ าปี (ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรฐับาล) ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตาม พ.ร.บ.
บ าเหน็จบ านาญ ฯ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1187 ลงวันที่  24 พฤษภาคม  2542   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง และตามแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 78 
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