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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา 
เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท้องฟูา  

อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 
-------------------------------------------  

 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.
2537  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6  พ.ศ.  2552  มาตรา 87  ประกอบกับสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้องฟูา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท้องฟูา  อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา  สมัย
สามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2560   เมื่อวันศุกร์ที่ 25  สิงหาคม  2560  และนายอ าเภอ
บ้านตาก  ได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือที่ว่าการอ าเภอบ้านตาก  ที่ ตก 0023.8/1846  ลง
วันที่ 15  กันยายน  2560  ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการ  นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา   จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล   เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท้องฟูา  อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก โดยมีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่   1 ตุลาคม พ.ศ. 2560  
เป็นต้นไป 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

      (ลงชื่อ)          
                        (นายประเสริฐ  ฉิมสุด)  

              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทอ้งฟูา
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ค าน า 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา  อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก  ได้จัดท า
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา  อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก  ขึ้น  เพื่อเป็นไปตามระเบียบในการใช้
จ่ายงบประมาณในรอบปี  จึงได้ตราข้อบัญญัติฉบับนี้ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้องฟูา  และโดยอนุมัติของนายอ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก   

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561  ฉบับนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา  ได้ตราขึ้นด้วยความระมัดระวัง  ละเอียด  
รอบคอบ และประหยัด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสมดั่งเจตนาของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง   

         

  นายประเสริฐ  ฉิมสุด 
                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทอ้งฟูา  
                        18  กันยายน  2560 
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องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา 
อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 
2  หมู่ที่ 7  ต าบลท้องฟูา 

  อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก  63120 
      

   

พื้นที่ 277.23 ตารางกิโลเมตร 
   

ประชากรทั้งหมด 4,522 คน 
                             ชาย 2,291 คน 
                             หญิง 2,231 คน 



 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา 

อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 

 
 
 
 
 



 
                                                                                      

 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา 
 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท้องฟูา  อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก  ต่อ 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูาอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลท้องฟูา  จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายด าเนินการ ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ดังต่อไปนี้  

1.  สถานการณ์คลัง 
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปในปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1  เงินฝากธนาคาร      จ านวน  15,477,830.01  บาท 
1.2  เงินสะสม       จ านวน    2,800,459.47  บาท 
1.3  เงินทุนส ารองเงินสะสม     จ านวน    5,383,754.20  บาท 
1.4  รายการทกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน   
และยังไม่ได้เบิกจ่ายตั้งไว้     จ านวน    3,255,000.00  บาท 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
2.1  รายรับจริงท้ังสิ้น  22,271,081.84 บาท  ประกอบด้วย 

1)  หมวดภาษีอากร             จ านวน       46,394.12  บาท 
2)  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน        1,096.00  บาท     
3)  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน       57,756.07  บาท 
4)  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน       0.00  บาท 
5)  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน         8,075.00  บาท   
6)  หมวดรายได้จากทุน          จ านวน               0.00  บาท 
7)  หมวดภาษีจัดสรร     จ านวน  10,495,429.65  บาท 
8)  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน  11,021,331.00  บาท  

2.2  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ           จ านวน     641,000.00  บาท  
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2.3  รายจ่ายจริงท้ังสิ้น                  จ านวน  19,110,229.37  บาท 

1)  งบกลาง          จ านวน    4,558,673.00  บาท 
2)  งบบุคลากร          จ านวน   6,906,995.00  บาท 
3)  งบด าเนินการ         จ านวน   3,729,161.37  บาท  
4)  งบลงทุน          จ านวน   2,658,500.00  บาท  
5)  งบรายจ่ายอื่น         จ านวน              0.00   บาท  
6)  งบเงินอุดหนุน         จ านวน   1,368,000.00  บาท  

  2.4  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ       จ านวน    641,000.00  บาท  
      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
                                                                                      

 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา 

อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 
 

  รายรับจริง ปี  
2559 

ประมาณการ ปี 
2560 

ประมาณการ ปี 
2561 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 45,574.22 47,600.00 47,400.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
1,117.20 1,400.00 1,600.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 84,300.58 95,000.00 85,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย์ 
0.00 0.00 0.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,940.00 52,000.00 56,000.00 
  หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 132,932.00 196,000.00 190,000.00 
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 14,202,301.16 13,304,000.00 14,030,000.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
14,202,301.16 13,304,000.00 14,030,000.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,359,146.00 13,357,200.00 17,902,800.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
7,359,146.00 13,357,200.00 17,902,800.00 

รวม 21,694,379.16 26,857,200.00 32,122,800.00 
 

 
 
 
 



 
                                                                                      

 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
รายจ่าย รายจ่ายจริงป ี

2559 
ประมาณการ ปี 

2560 
ประมาณการ ปี 

2561 
จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 466,084.00 6,042,704.00 6,613,738.00 
  งบบุคลากร 2,755,422.00 9,433,656.00 10,644,412.00 
  งบด าเนินงาน 1,441,174.15 6,199,840.00 8,428,200.00 
  งบลงทุน 58,200.00 2,201,000.00 3,604,450.00 
  งบรายจ่ายอื่น 0.00 70,000.00 70,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 2,081,393.26 2,910,000.00 2,762,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 6,802,273.41 26,857,200.00 32,122,800.00 
รวม 6,802,273.41 26,857,200.00 32,122,800.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                      

 

 

 

ส่วนที่ 2 

งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา 
อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                      

 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา 

อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,168,976.00 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 120,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 7,813,273.00 
  แผนงานสาธารณสุข 1,038,780.00 
  แผนงานเคหะและชุมชน 4,460,771.00 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,387,262.00 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 375,000.00 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 145,000.00 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 6,613,738.00 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 32,122,800.00 



 
                                                                                      

 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา 

อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
                

งาน 
  

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผน

สถิติและ
วิชาการ 

งานบริหารงาน
คลัง 

รวม งบ 
    
      

        
งบบุคลากร 5,122,586.00 0.00 1,550,940.00 6,673,526.00 
    เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 2,225,520.00 0.00 0.00 2,225,520.00 
    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 2,897,066.00 0.00 1,550,940.00 4,448,006.00 
งบด าเนินงาน 2,440,000.00 30,000.00 750,000.00 3,220,000.00 
    ค่าตอบแทน 260,000.00 0.00 160,000.00 420,000.00 
    ค่าใช้สอย 1,360,000.00 30,000.00 540,000.00 1,930,000.00 
    ค่าวัสดุ 390,000.00 0.00 50,000.00 440,000.00 
    ค่าสาธารณูปโภค 430,000.00 0.00 0.00 430,000.00 
งบลงทุน 74,450.00 0.00 31,000.00 105,450.00 
    ค่าครุภัณฑ์ 74,450.00 0.00 31,000.00 105,450.00 
งบรายจ่ายอื่น 50,000.00 20,000.00 0.00 70,000.00 
    รายจ่ายอื่น 50,000.00 20,000.00 0.00 70,000.00 
                                     รวม 7,687,036.00 50,000.00 2,331,940.00 10,068,976.00 
 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

              
งาน 

  งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับการ

รักษาความสงบ
ภายใน 

งานปูองกันภัย
ฝุายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 
รวม งบ 

    
      

        
งบด าเนินงาน 0.00 90,000.00 90,000.00 
    ค่าใช้สอย 0.00 90,000.00 90,000.00 
งบเงินอุดหนุน 30,000.00 0.00 30,000.00 
    เงินอุดหนุน 30,000.00 0.00 30,000.00 
                                         รวม 30,000.00 90,0000.00 120,000.00 
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แผนงานการศึกษา 

              
งาน 

  
งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 
รวม งบ 

    
      

        
งบบุคลากร 1,400,973.00 0.00 1,400,973.00 
    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,400,973.00 0.00 1,400,973.00 
งบด าเนินงาน 940,000.00 2,487,200.00 3,427,200.00 
    ค่าตอบแทน 120,000.00 0.00 120,000.00 
    ค่าใช้สอย 730,000.00 865,600.00 1,595,600.00 
    ค่าวัสดุ 90,000.00 1,621,600.00 1,711,600.00 
งบลงทุน 369,100.00 0.00 369,100.00 
    ค่าครุภัณฑ์ 39,100.00 0.00 39,100.00 
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 330,000.00 0.00 330,000.00 
งบเงินอุดหนุน 0.00 2,616,000.00 2,616,000.00 
    เงินอุดหนุน 0.00 2,616,000.00 2,616,000.00 
                                             รวม 2,710,073.00 5,103,200.00 7,813,273.00 
 
แผนงานสาธารณสุข 

            
งาน 

  
งานบริหารทั่วไป

เก่ียวกับ
สาธารณสุข 

รวม งบ 
    
      

        
งบบุคลากร 576,780.00 576,780.00 
    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 576,780.00 576,780.00 
งบด าเนินงาน 338,000.00 338,000.00 
    ค่าตอบแทน 20,000.00 20,000.00 
    ค่าใช้สอย 318,000.00 318,000.00 
งบลงทุน 64,000.00 64,000.00 
    ค่าครุภัณฑ์ 64,000.00 64,000.00 
งบเงินอุดหนุน 60,000.00 60,000.00 
    เงินอุดหนุน 60,000.00 60,000.00 
                                             รวม 1,038,780.00 1,038,780.00 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
              

งาน 
  

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน 
งานไฟฟูาถนน รวม งบ 

    
      

        
งบบุคลากร 1,127,371.00 0.00 1,127,371.00 
    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,127,371.00 0.00 1,127,371.00 
งบด าเนินงาน 296,000.00 0.00 296,000.00 
    ค่าตอบแทน 116,000.00 0.00 116,000.00 
    ค่าใช้สอย 100,000.00 0.00 100,000.00 
    ค่าวัสดุ 80,000.00 0.00 80,000.00 
งบลงทุน 37,400.00 3,000,000.00 3,037,400.00 
    ค่าครุภัณฑ์ 37,400.00 2,700,000.00 2,737,400.00 
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 300,000.00 300,000.00 
                                             รวม 1,460,771.00 3,000,000.00 4,460,771.00 
 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

              
งาน 

  
งานบริหารทั่วไป

เก่ียวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

รวม งบ 
    
      

        
งบบุคลากร 865,762.00 0.00 865,762.00 
    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 865,762.00 0.00 865,762.00 
งบด าเนินงาน 227,000.00 230,000.00 457,000.00 
    ค่าตอบแทน 87,000.00 0.00 87,000.00 
    ค่าใช้สอย 120,000.00 230,000.00 350,000.00 
    ค่าวัสดุ 20,000.00 0.00 20,000.00 
งบลงทุน 28,500.00 0.00 28,500.00 
    ค่าครุภัณฑ์ 28,500.00 0.00 28,500.00 
งบเงินอุดหนุน 0.00 36,000.00 36,000.00 
    เงินอุดหนุน 0.00 36,000.00 36,000.00 
                                             รวม 1,121,262.00 266,000.00 1,387,262.00 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
              

งาน 
  

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

รวม งบ 
    
      

        
งบด าเนินงาน 100,000.00 260,000.00 360,000.00 
    ค่าใช้สอย 100,000.00 260,000.00 360,0000.00 
งบเงินอุดหนุน 0.00 15,000.00 15,000.00 
    เงินอุดหนุน 0.00 15,000.00 15,000.00 
                                             รวม 100,000.00 275,000.00 375,000.00 
 
แผนงานการเกษตร 

              
งาน 

  
งานส่งเสริม
การเกษตร 

งานอนุรักษ์แหล่ง
น้ าและปุาไม้ 

รวม งบ 
    
      

        
งบด าเนินงาน 20,000.00 120,000.00 140,000.00 
    ค่าใช้สอย 20,000.00 120,000.00 140,000.00 
งบเงินอุดหนุน 0.00 5,000.00 5,000.00 
    เงินอุดหนุน 0.00 5,000.00 5,000.00 
                                             รวม 20,000.00 125,000.00 145,000.00 
 
แผนงานงบกลาง 

              
งาน 

  

งบกลาง รวม 
 

งบ 
    

       
         
 งบกลาง 6,613,738.00 6,613,738.00 
     งบกลาง 6,613,738.00 6,613,738.00 
                                              รวม 6,613,738.00 6,613,738.00 
 

        
         

 
 
 



 
                                                                                      
 
 

ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา 
อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 

        
 

โดยที่เป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561อาศัยอ านาจตาม 
ความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ.2537  มาตรา 87  จึงตรา
ข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา และโดยอนุมัติของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 
ข้อ 1.  ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ข้อ 2.  ข้อบัญญัต ินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 

33,222,800.00  บาท 
     

 
ข้อ 4.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงิน 
อุดหนุนทั่วไป  เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน  32,122,800.00  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้
ดังนี้ 

        แผนงาน ยอดรวม 
   ด้านบริหารทั่วไป   
      แผนงานบริหารงานทั่วไป                10,068,976.00 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน 120,000.00 
   ด้านบริการชุมชนและสังคม   
      แผนงานการศึกษา 7,813,273.00 
      แผนงานสาธารณสุข 1,038,780.00 
      แผนงานเคหะและชุมชน 4,560,771.00 
      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,387,262.00 
      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 375,000.00 
   ด้านการเศรษฐกิจ   
      แผนงานการเกษตร 145,000.00 
   ด้านการด าเนินงานอ่ืน   
      แผนงานงบกลาง 6,613,738.00 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 32,122,800.00 

        
 

      
 



 
                                                                                      

 

 ประกาศ ณ วันที่  19  เดือนกันยายน  พ.ศ.2560 
 

(ลงนาม)         
               (นายประเสริฐ  ฉิมสุด) 
ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา 
   
 

      อนุมัต ิ
 

(ลงนาม)             
     (นายอรรถวุฒิ  พึ่งเนียม) 

                  ต าแหน่ง  นายอ าเภอบ้านตาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

    ข้อ 5.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 1,100,000 บาท
ดังนี้  
 

งบ ยอดรวม 
งบบุคลากร 120,000.00 
งบด าเนินงาน 980,000 

รวมรายจ่าย 1,100,000 

        
 

    ข้อ 6.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ 
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ข้อ 7.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
    



 
                                                                                      

 

 

รายงานประมาณการรายรับ 
 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา 
 อ าเภอ บ้านตาก  จังหวัดตาก 

   รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
หมวดภาษีอากร               
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 0.00 11,456.64 28,000.00 0.00 % 28,000.00 
     ภาษีบ ารุงท้องที่ 0.00 0.00 -630.12 18,600.00 -2.15 % 18,200.00 
     ภาษีปูาย 0.00 0.00 4.00 1,000.00 20.00 % 1,200.00 

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 10,830.52 47,600.00     47,400.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

              

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต
การขายสุรา 

0.00 0.00 737.20 800.00 25.00 % 1,000.00 

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้ง
แผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ
โฆษณา 

0.00 0.00 80.00 200.00 0.00 % 200.00 



 
                                                                                      

  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน
พาณิชย์ 

0.00 0.00 300.00 300.00 33.33 % 400.00 

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมาย
จราจรทางบก 

0.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

0.00 0.00 1,117.20 1,400.00     1,600.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               

     ดอกเบี้ย 0.00 0.00 84,300.58 95,000.00 -10.53 % 85,000.00 
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 84,300.58 95,000.00     85,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               
     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 0.00 1,940.00 2,000.00 200.00 % 6,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 1,940.00 52,000.00     56,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร               

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
และล้อเล่ือน 

0.00 0.00 655,855.63 430,000.00 53.02 % 658,000.00 



 
                                                                                      

  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 
ก าหนดแผนฯ 

0.00 0.00 8,360,704.47 8,000,000.00 2.50 % 8,200,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 
จัดสรรรายได้ฯ 

0.00 0.00 1,809,182.20 1,800,000.00 0.00 % 1,800,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 59,764.78 50,000.00 0.00 % 50,000.00 

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 926,504.86 980,000.00 -3.06 % 950,000.00 

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 1,992,919.57 1,650,000.00 19.39 % 1,970,000.00 
     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียม
ตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้ 

0.00 0.00 6,010.00 3,000.00 100.00 % 6,000.00 

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 82,694.69 90,000.00 -6.67 % 84,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 31,452.96 51,000.00 -37.25 % 32,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

0.00 0.00 277,212.00 250,000.00 12.00 % 280,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 14,202,301.16 13,304,000.00     14,030,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป               



 
                                                                                      

 
รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

0.00 0.00 7,359,146.00 13,357,200.00 34.03 % 17,902,800.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 0.00 0.00 7,359,146.00 13,357,200.00     17,902,800.00 
รวมทุกหมวด 0.00 0.00 21,659,635.46 26,857,200.00     32,122,800.00 

 
 

 

 

 

 



 
                                                                                      

 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา 

อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 
 
ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น  32,122,800.00  บาท  แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 47,400.00 บาท 

  
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 28,000.00 บาท 

  
ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 18,200.00 บาท 

  
ภาษีปูาย จ านวน 1,200.00 บาท 

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,600.00 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 1,000.00 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว 
เพื่อการโฆษณา 

จ านวน 200.00 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 400.00 บาท 

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 85,000.00 บาท 

  
ดอกเบี้ย จ านวน 85,000.00 บาท 

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 56,000.00 บาท 

  
ค่าขายแบบแปลน จ านวน 50,000.00 บาท 

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ านวน 6,000.00 บาท 

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,030,000.00 บาท 

  
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน จ านวน 658,000.00 บาท 

  
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,200,000.00 บาท 

  
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 1,800,000.00 บาท 

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 50,000.00 บาท 

  
ภาษีสุรา จ านวน 950,000.00 บาท 

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 1,970,000.00 บาท 

  
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้  จ านวน 6,000.00 บาท 
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ค่าภาคหลวงแร่ 

 
 

จ านวน 

 
 

84,000.00 

 
 

บาท 

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 32,000.00 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จ านวน 280,000 บาท 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 17,902,800.00 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน 17,902,800.00 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                      

 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

รายจ่าย รายจ่ายจริงป ี
2559 

ประมาณการ ปี 
2560 

ประมาณการ ปี 
2561 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 466,084.00 6,042,704.00 6,613,738.00 
  งบบุคลากร 2,755,422.00 9,433,656.00 10,644,412.00 
  งบด าเนินงาน 1,441,174.15 6,199,840.00 8,428,200.00 
  งบลงทุน 58,200.00 2,201,000.00 3,604,450.00 
  งบรายจ่ายอื่น 0.00 70,000.00 70,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 2,081,393.26 2,910,000.00 2,762,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 6,802,273.41 26,857,200.00 32,122,800.00 
รวม 6,802,273.41 26,857,200.00 32,122,800.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                      

รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา 

อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 

                    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป               
  งานบริหารทั่วไป               
    งบบุคลากร               
    เงินเดือน (ฝุายการเมือง)               
      เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 0.00 171,360.00 514,080.00 0 % 514,080.00 
      เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 0.00 0.00 14,040.00 42,120.00 0 % 42,120.00 
      เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 0.00 14,040.00 42,120.00 0 % 42,120.00 
  

    
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 86,400.00 

  
    

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0.00 0.00 513,600.00 1,540,800.00 0 % 1,540,800.00 

  รวมเงินเดือน (ฝุายการเมือง) 0.00 0.00 713,040.00 2,139,120.00     2,225,520.00 
    เงินเดือน (ฝุายประจ า)               
      เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 647,651.00 1,567,700.00 28.21 % 2,009,966.00 
      เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 72,800.00 252,000.00 0 % 252,000.00 
  



 
                                                                                      

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 172,360.00 537,763.00 4.32 % 561,000.00 
      เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 32,000.00 90,036.00 -17.7 % 74,100.00 
  รวมเงินเดือน (ฝุายประจ า) 0.00 0.00 924,811.00 2,447,499.00     2,897,066.00 
  รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 1,637,851.00 4,586,619.00     5,122,586.00 
    งบด าเนินงาน               
    ค่าตอบแทน               
  

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 351,000.00 10,000.00 2,200 % 230,000.00 

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000.00 
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 1,870.00 20,000.00 0 % 20,000.00 
  รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 352,870.00 30,000.00     260,000.00 
    ค่าใช้สอย               
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 82,580.00 530,000.00 32.08 % 700,000.00 
      รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 35,495.10 100,000.00 -40 % 60,000.00 
  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

  
      

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
เบ้ืองต้นและความรู้ท่ัวไป (ICT) ชุมชน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000.00 

   



 
                                                                                      

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
  

      

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้างอบต.
ท้องฟูา ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

0.00 0.00 0.00 132,000.00 -24.24 % 100,000.00 

  
      

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้การ
ด าเนินโครงการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ
และการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

0.00 0.00 0.00 47,145.00 -100 % 0.00 

        ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000.00 
  

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

0.00 0.00 6,320.00 120,000.00 -16.67 % 100,000.00 

        ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000.00 
  

   
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณท่ีท าการ 
อบต.ท้องฟูา 

0.00 0.00 94,000.00 0.00 0 % 0.00 

  
  

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 29,534.40 44,500.00 57.3 % 70,000.00 
  รวมค่าใช้สอย 

  
247,929.50 983,645.00 

  
1,360,000.00 

   

 

 



 
                                                                                      

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
    ค่าวัสดุ               
      วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 55,555.00 65,000.00 -7.69 % 60,000.00 
      วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 0.00 0.00 3,093.00 10,000.00 0 % 10,000.00 
      วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000.00 
      วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000.00 
      วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 19,600.00 26,000.00 53.85 % 40,000.00 
      วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0.00 0.00 35,955.00 125,000.00 60 % 200,000.00 
      วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000.00 
      วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000.00 
      วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 22,910.00 30,000.00 0 % 30,000.00 
  รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 137,113.00 286,000.00     390,000.00 
    ค่าสาธารณูปโภค               
      ค่าไฟฟูา 0.00 0.00 42,782.60 150,000.00 0 % 150,000.00 
      ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 0.00 0.00 2,400.00 20,000.00 0 % 20,000.00 
      ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 56,738.69 200,000.00 -25 % 150,000.00 
      ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 3,278.00 10,000.00 0 % 10,000.00 
  

  
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000.00 

  รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 105,199.29 380,000.00 
  

430,000.00 
  รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 843,111.79 1,679,645.00 

  
2,440,000.00 

   



 
                                                                                      

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
    งบลงทุน               
    ค่าครุภัณฑ์               
      ครุภัณฑ์ส านักงาน               
        ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000.00 
        ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,400.00 
        ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,050.00 
  

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้ท างาน และเก้าอี้
พลาสติก 

0.00 0.00 58,200.00 0.00 0 % 0.00 

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
        ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000.00 
  รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 58,200.00 0.00     74,450.00 
  รวมงบลงทุน 0.00 0.00 58,200.00 0.00     74,450.00 
    งบรายจ่ายอื่น               
    รายจ่ายอื่น               
      รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 40,000.00 50,000.00 0 % 50,000.00 
  รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 40,000.00 50,000.00     50,000.00 
  รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 40,000.00 50,000.00     50,000.00 
  รวมงานบริหารทั่วไป 0.00 0.00 2,579,162.79 6,316,264.00     7,687,036.00 
                      



 
                                                                                      

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ               
    งบด าเนินงาน               
    ค่าใช้สอย               
  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

  
      

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาและแผนชุมชน 

0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0.00 

  
      

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการ
จัดท าแผนและแผนชุมชน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000.00 

  รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 10,000.00     30,000.00 
  รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00     30,000.00 
    งบรายจ่ายอื่น               
    รายจ่ายอื่น               
      รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000.00 
  รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 20,000.00     20,000.00 
  รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 20,000.00     20,000.00 
  รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00     50,000.00 
  งานบริหารงานคลัง               
    งบบุคลากร               
    เงินเดือน (ฝุายประจ า)               
  



 
                                                                                      

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
      เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 322,014.00 916,500.00 12.42 % 1,030,320.00 
      เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 14,000.00 42,000.00 0 % 42,000.00 
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 140,560.00 438,547.00 3.32 % 453,120.00 
      เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 14,240.00 32,220.00 -20.86 % 25,500.00 
  รวมเงินเดือน (ฝุายประจ า) 0.00 0.00 490,814.00 1,429,267.00     1,550,940.00 
  รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 490,814.00 1,429,267.00     1,550,940.00 
    งบด าเนินงาน               
    ค่าตอบแทน               
  

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 224,000.00 0.00 100 % 140,000.00 

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000.00 
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000.00 
  รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 224,000.00 10,000.00     160,000.00 
    ค่าใช้สอย               
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 8,400.00 45,000.00 33.33 % 60,000.00 
  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

        ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี 0.00 0.00 0.00 1,000.00 900 % 10,000.00 
  

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000.00 

  



 
                                                                                      

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
  

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

0.00 0.00 840.00 84,000.00 -28.57 % 60,000.00 

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 6,700.00 5,000.00 100 % 10,000.00 
  รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 15,940.00.00 135,000.00     540,000.00 
    ค่าวัสดุ               
      วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 38,924.00 60,000.00 -50 % 30,000.00 
      วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 7,019.00 20,000.00 0 % 20,000.00 
  รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 45,943.00 80,000.00     50,000.00 
  รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 285,883.00 225,000.00     750,000.00 
    งบลงทุน               
    ค่าครุภัณฑ์               
      ครุภัณฑ์ส านักงาน               
        ครุภัณฑ์ส านักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000.00 
      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
        ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000.00 
        โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ 0.00 0.00 0.00 29,000.00 -100 % 0.00 
  รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 29,000.00     31,000.00 
  รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 29,000.00     31,000.00 
  รวมงานบริหารงานคลัง 0.00 0.00 776,697.00 1,683,267.00     2,331,940.00 
  รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 0.00 0.00 3,355,859.79 8,029,531.00     10,068,976.00 
  



 
                                                                                      

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน               
    งบเงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุน               
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000.00 
  รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 30,000.00     30,000.00 
  รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 30,000.00     30,000.00 
  รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 0.00 30,000.00     30,000.00 
  งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               
    งบด าเนินงาน               
    ค่าใช้สอย               
  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

  
      

ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 

0.00 0.00 4,096.00 30,000.00 0 % 30,000.00 

  
      

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000.00 

  
      

ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000.00 

  รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 4,096.00 50,000.00     90,000.00 
  



 
                                                                                      

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
    ค่าวัสดุ               
      วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0.00 
  รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 20,000.00     0.00 
  รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 4,096.00 70,000.00     90,000.00 
  รวมงานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 4,096.00 70,000.00     90,000.00 
  รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 4,096.00 100,000.00     120,000.00 
  แผนงานการศึกษา               
  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา               
    งบบุคลากร               
    เงินเดือน (ฝุายประจ า)               
      เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 30,135.00 843,960.00 13.91 % 961,373.00 
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 46,480.00 375,322.00 3.27 % 387,600.00 
      เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 4,000.00 60,000.00 -13.33 % 52,000.00 
  รวมเงินเดือน (ฝุายประจ า) 0.00 0.00 80,615.00 1,279,282.00     1,400,973.00 
  รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 80,615.00 1,279,282.00     1,400,973.00 
    งบด าเนินงาน               
    ค่าตอบแทน               
  

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 184,000.00 5,000.00 2,000 % 105,000.00 

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000.00 
  



 
                                                                                      

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000.00 
  รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 184,000.00 10,000.00     120,000.00 
    ค่าใช้สอย               
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 96,766.00 585,000.00 12.82 % 660,000.00 
      รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000.00 
  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

  
      

ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียนนักศึกษาท างาน
ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000.00 

  
      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000.00 

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000.00 
  รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 96,766.00 625,000.00     730,000.00 
    ค่าวัสดุ               
      วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 7,458.00 15,000.00 33.33 % 20,000.00 
      วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000.00 
      วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 1,250.00 10,000.00 0 % 10,000.00 
      วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -52.38 % 10,000.00 
      วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000.00 
      วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000.00 
  



 
                                                                                      

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
      วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000.00 
  รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 8,708.00 71,000.00     90,000.00 
  รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 289,474.00 706,000.00     940,000.00 
    งบลงทุน               
    ค่าครุภัณฑ์               
      ครุภัณฑ์ส านักงาน               
        ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,500.00 
        ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,600.00 
      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
        ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000.00 
  รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00     39,100.00 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
  

    
ค่าติดต้ังระบบไฟฟูาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดต้ัง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานท่ีราชการพร้อมการ
ก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง 

              

        ค่าติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 330,000.00 
  รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00     330,000.00 
  รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00     369,100.00 
  รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 0.00 0.00 370,089.00 1,985,282.00     2,710,073.00 
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา               
  



 
                                                                                      

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
    งบด าเนินงาน               
    ค่าใช้สอย               
  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

        ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันเด็ก 0.00 0.00 0.00 7,189.00 1,291.01 % 100,000.00 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

0.00 0.00 0.00 656,600.00 16.6 % 765,600.00 

      ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก 0.00 0.00 46,411.00 0.00 0 % 0.00 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

0.00 0.00 266,000.00 0.00 0 % 0.00 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 312,411.00 663,789.00     865,600.00 
  ค่าวัสดุ               
    วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0.00 
    ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 747,607.36 1,590,051.00 0.73 % 1,601,600.00 
    วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000.00 

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 747,607.36 1,600,051.00     1,621,600.00 
รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 1,060,018.36 2,263,840.00     2,487,200.00 

  งบเงินอุดหนุน               
 

 



 
                                                                                      

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
    เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 1,334,000.00 2,564,000.00 2.03 % 2,616,000.00 
รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 1,334,000.00 2,564,000.00     2,616,000.00 

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 1,334,000.00 2,564,000.00     2,616,000.00 
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0.00 0.00 2,394,018.36 4,827,840.00     5,103,200.00 

  รวมแผนงานการศึกษา 0.00 0.00 2,764,107.36 6,813,122.00     7,813,273.00 
  แผนงานสาธารณสุข               
  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข               
    งบบุคลากร               
    เงินเดือน (ฝุายประจ า)               
      เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 398,940.00 
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 54,800.00 170,976.00 4.01 % 177,840.00 
  รวมเงินเดือน (ฝุายประจ า) 0.00 0.00 54,800.00 170,976.00     576,780.00 
  รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 54,800.00 170,976.00     576,780.00 
    งบด าเนินงาน               
    ค่าตอบแทน               
  

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 30,000.00 0.00 100 % 15,000.00 

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000.00 
  รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 30,000.00 0.00     20,000.00 
  



 
                                                                                      

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
    ค่าใช้สอย               
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 64,000.00 71.88 % 110,000.00 
  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

        ค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารขยะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000.00 
  

      
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะใน
ชุมชน 

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0.00 

  
      

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 33.33 % 40,000.00 

  
      

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000.00 

  
      

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ และโรคระบาดอื่นๆ 

0.00 0.00 16,000.00 48,000.00 0 % 48,000.00 

  
      

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ปูองกันและ
ควบคุมโรคมาลาเรีย 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000.00 

        ค่าใช้จ่ายโครงการหน้าบ้านน่ามอง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000.00 
  

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000.00 

  รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 16,000.00 222,000.00     318,000.00 
  รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 46,000.00 222,000.00     338,000.00 
  



 
                                                                                      

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
    งบลงทุน               
    ค่าครุภัณฑ์               
      ครุภัณฑ์ส านักงาน               
        ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000.00 
      ครุภัณฑ์การเกษตร               
        เครื่องพ่นหมอกควัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 59,000.00 
  รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00     64,000.00 
  รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00     64,000.00 
    งบเงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุน               
      เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000.00 
  รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 60,000.00     60,000.00 
  รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 60,000.00     60,000.00 
  รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 0.00 0.00 100,800.00 452,976.00     1,038,780.00 
  รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 0.00 100,800.00 452,976.00     1,038,780.00 
  แผนงานเคหะและชุมชน               
  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน               
    งบบุคลากร               
    เงินเดือน (ฝุายประจ า)               
      เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 241,256.00 576,000.00 11.31 % 641,131.00 
  



 
                                                                                      

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
      เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 14,000.00 42,000.00 0 % 42,000.00 
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 47,680.00 372,874.00 6.27 % 396,240.00 
      เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 5,460.00 58,656.00 -18.17 % 48,000.00 
  รวมเงินเดือน (ฝุายประจ า) 0.00 0.00 308,396.00 1,049,530.00     1,127,371.00 
  รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 308,396.00 1,049,530.00     1,127,371.00 
    งบด าเนินงาน               
    ค่าตอบแทน               
  

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 160,000.00 0.00 100 % 101,000.00 

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000.00 
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000.00 
  รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 160,000.00 20,000.00     116,000.00 
    ค่าใช้สอย               
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 72,000.00 48,000.00 45.83 % 70,000.00 
  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

  
  

        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน 
        ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000.00 

  



 
                                                                                      

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
  

 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 1,510.00 10,000.00 0 % 10,000.00 

  
 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 73,510.00 78,000.00     100,000.00 
    ค่าวัสดุ               
      วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 11,903.00 10,000.00 0 % 10,000.00 
      วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 0.00 0.00 25,573.00 30,000.00 0 % 30,000.00 
      วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 4,240.00 10,000.00 0 % 10,000.00 
      วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000.00 
      วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000.00 
      วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 15,450.00 10,000.00 0 % 10,000.00 
  รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 57,166.00 70,000.00     80,000.00 
  รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 290,676.00 168,000.00     296,000.00 
    งบลงทุน               
    ค่าครุภัณฑ์               
      ครุภัณฑ์ส านักงาน               
        ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,500.00 
      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
        ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000.00 
        ค่าจัดซื่อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,900.00 
  รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00     37,400.00 
  รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00     37,400.00 
  



 
                                                                                      

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
    งบเงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุน               
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 739,393.26 0.00 0 % 0.00 
  รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 739,393.26 0.00     0.00 
  รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 739,393.26 0.00     0.00 
  รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 0.00 0.00 1,338,465.26 1,217,530.00     1,460,771.00 
  งานไฟฟูาถนน               
  

 
งบด าเนินงาน 

       
  

 
ค่าวัสดุ 

       
  

 
        วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000.00 

  
 

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

100,000.00 
  

 
รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
100,000.00 

    งบลงทุน               
    ค่าครุภัณฑ์               
      ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               
  

      
ค่าจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก
อเนกประสงค์  (รถกระเช้าไฟฟูา) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,700,000.00 

      ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ               
  

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดล าโพงเครื่องขยาย
เสียง 

0.00 0.00 0.00 98,000.00 -100 % 0.00 

  



 
                                                                                      

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
               ครุภัณฑ์อื่น 

       
                       โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบมอเตอร์ 

                     ไฟฟาู 
0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0 

  รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 109,000.00     2,700,000.00 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
      ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ               
        ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงจอดรถ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 300,000.00 
      ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค               
  

      
(1)  ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 

0.00 0.00 0.00 165,000.00 -100 % 0.00 

  
      

(10)  ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างฝายชะลอ
น้ า (เฉลิมพระเกียรติ)  หมู่ท่ี 6 

0.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0.00 

  
      

(11)  ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างเตา
ซองฌาปณกิจ หมู่ท่ี 6 

0.00 0.00 0.00 75,000.00 -100 % 0.00 

  
      

(12)  ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ท่ี 7 

0.00 0.00 0.00 112,000.00 -100 % 0.00 

  
      

(13)  ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 

0.00 0.00 0.00 78,000.00 -100 % 0.00 

  



 
                                                                                      

 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
  

   
(14)  ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างศาลาท่ีพัก 
ริมทาง หมู่ท่ี 7 

0.00 0.00 0.00 122,000.00 -100 % 0.00 

  
   

(15)  ค่าใช้จ่ายโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ท่ี 8 

0.00 0.00 0.00 138,000.00 -100 % 0.00 

  
      

(16)  ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างฝายชะลอ
น้ า (เรียงหินใต้ทราย)  หมู่ท่ี 8 

0.00 0.00 0.00 41,000.00 -100 % 0.00 

  
      

(17)  ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างหูช้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กและต่อเติมท่อระบายน้ า 
หมู่ท่ี 8 

0.00 0.00 0.00 19,000.00 -100 % 0.00 

  
      

(18)  ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 

0.00 0.00 0.00 198,000.00 -100 % 0.00 

  
      

(19)  ค่าใช้จ่ายโครงการติดต้ังเครื่องรับ
สัญญาณระบบเสียงทางไกลอัตโนมัติ 

0.00 0.00 0.00 203,000.00 -100 % 0.00 

  
      

(2)  ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างเตา
ซองฌาปณกิจ พร้อมลานคอนกรีต  หมู่ท่ี 2 

0.00 0.00 0.00 75,000.00 -100 % 0.00 

  
      

(3)  ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
(เรียงหินใต้ทราย) หมู่ท่ี 2 

0.00 0.00 0.00 41,000.00 -100 % 0.00 

  
      

(4)  ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 

0.00 0.00 0.00 136,000.00 -100 % 0.00 

  



 
                                                                                      

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
  

   
(5)  ค่าใช้จ่ายโครงการตัดถนนลูกรังใหม่ หมู่
ท่ี 4 

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0.00 

  
   

(6)  ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 

0.00 0.00 0.00 198,000.00 -100 % 0.00 

  
      

(7)  ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 

0.00 0.00 0.00 127,000.00 -100 % 0.00 

  
      

(8)  ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 

0.00 0.00 0.00 73,000.00 -100 % 0.00 

  
      

(9)  ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
(เฉลิมพระเกียรติ)  หมู่ท่ี 6 

0.00 0.00 0.00 78,000.00 -100 % 0.00 

  
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(จากทางหลวง 1175 ถึงร้านอาหารท้องฟูา) 
หมู่ท่ี 2 

0.00 0.00 0.00 34,500.00 -100 % 0.00 

  
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(จากแท้งก์น้ า หมู่ 7 ถึงบ้านนายโย) หมู่ท่ี 7 

0.00 0.00 0.00 115,000.00 -100 % 0.00 

  
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(จากบ้านนางดวงตา แก้ววรรณ ถึงหน้าวัด
ฉลอมเหนือต่อยอด) หมู่ท่ี 8 

0.00 0.00 0.00 42,500.00 -100 % 0.00 

  
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงลานตากพืชผล) 
หมู่ท่ี 5 

0.00 0.00 0.00 62,000.00 -100 % 0.00 

  



 
                                                                                      

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
  

   
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ทางไปห้วยปลาผาต่อยอด) หมู่ท่ี 6 

0.00 0.00 0.00 47,000.00 -100 % 0.00 

  
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บริเวณจากโรงเรียนบ้านท้องฟูาถึงวัดดอย
ช้างเผือก) หมู่ท่ี 9 

0.00 0.00 0.00 67,500.00 -100 % 0.00 

  
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก 
(บริเวณบ้านนางจันหล้าถึงศาลา
เอนกประสงค์) หมู่ท่ี 3 

0.00 0.00 0.00 39,000.00 -100 % 0.00 

  
      

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จ านวน 3 ช่วง 
(สายร้องเสือ) หมู่ท่ี 3 

0.00 0.00 0.00 23,000.00 -100 % 0.00 

  
      

โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน โดยการ
ก่อสร้างโครงหลังคาพร้อมตาข่ายปูองกันส่ิง
สกปรก หมู่ท่ี 3 บ้านฉลอม 

0.00 0.00 0.00 70,500.00 -100 % 0.00 

  
      

โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน โดยการ
ก่อสร้างโครงหลังคาพร้อมตาข่ายปูองกันส่ิง
สกปรก หมู่ท่่ี 8 บ้านสันพระบาท 

0.00 0.00 0.00 70,500.00 -100 % 0.00 

  
      

โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. (สายจาก
ถนนลาดยางถึงบ้านนางมาลี ศรีประเทือง) 
หมู่ท่ี 4 

0.00 0.00 0.00 7,400.00 -100 % 0.00 

  



 
                                                                                      

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
  

      
โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. (สายบ้าน
นายอยู่ ปันแสนถึงเหมืองนาใหม่) หมู่ท่ี 4 

0.00 0.00 0.00 19,000.00 -100 % 0.00 

  รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 2,700,900.00     300,000.00 
  รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 2,809,900.00     3,000,000.00 
    งบเงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุน               
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0.00 
  รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 200,000.00     0.00 
  รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 200,000.00     0.00 
  รวมงานไฟฟูาถนน 0.00 0.00 0.00 3,009,900.00     3,100,000.00 
  รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 0.00 1,338,465.26 4,227,430.00     4,460,771.00 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               
  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               
    งบบุคลากร               
    เงินเดือน (ฝุายประจ า)               
      เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 128,910.00 595,160.00 12.06 % 666,922.00 
      เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 5,516.00 42,000.00 0 % 42,000.00 
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 40,520.00 127,422.00 4.25 % 132,840.00 
      เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 8,000.00 24,000.00 0 % 24,000.00 
  



 
                                                                                      

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
  รวมเงินเดือน (ฝุายประจ า) 0.00 0.00 182,946.00 788,582.00     865,762.00 
  รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 182,946.00 788,582.00     865,762.00 
    งบด าเนินงาน               
    ค่าตอบแทน               
  

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 120,000.00 0.00 100 % 67,000.00 

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000.00 
      ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 12,000.00 36,000.00 -100 % 0.00 
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000.00 
  รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 132,000.00 41,000.00     87,000.00 
    ค่าใช้สอย               
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 6,270.00 10,000.00 800 % 90,000.00 
  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 960.00 0.00 0 % 0.00 
  

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับ
เป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ 

0.00 0.00 0.00 16,000.00 87.5 % 30,000.00 

  รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 7,230.00 26,000.00     120,000.00 
  



 
                                                                                      

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
    ค่าวัสดุ               
      วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000.00 
      วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000.00 
  รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00     20,000.00 
  รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 139,230.00 67,000.00     227,000.00 
    งบลงทุน               
    ค่าครุภัณฑ์               
      ครุภัณฑ์ส านักงาน               
        ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,500.00 
      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
  

      
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  ส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000.00 

  รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00     28,500.00 
  รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00     28,500.00 
  รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00 322,176.00 855,582.00     1,121,262.00 
  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน               
    งบด าเนินงาน               
    ค่าใช้สอย               
   



 
                                                                                      

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

  
      

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้และ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000.00 

  
      

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง
และส่งเสริมตามแนวพระราชด าริเกษตร
ทฤษฏีใหม่ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000.00 

  
      

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง
และส่งเสริมตามแนวพระราชด าริเกษตร
ทฤษฏีใหม่ 

0.00 0.00 0.00 28,000.00 -100 % 0.00 

  
      

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมสภาเด็ก
และเยาวชน 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000.00 

  
      

ค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจเย่ียมบ้านผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0.00 

  
      

ค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ยากไร้ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,0000.00 

  
      

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตเยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ยากไร้ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000.00 

  



 
                                                                                      

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
  

      

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย    กับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000.00 

  

      

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย    กับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0.00 

  
      

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตเยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ และผู้
ด้อยโอกาส 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0.00 

        ค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 25 % 50,000.00 
  รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 153,000.00     230,000.00 
  รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 153,000.00     230,000.00 
    งบเงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุน               
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000.00 
      เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0 % 16,000.00 
  รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 36,000.00     36,000.00 
  รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 36,000.00     36,000.00 
  



 
                                                                                      

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
  รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 0.00 0.00 189,000.00     266,000.00 
  รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00 322,176.00 1,044,582.00     1,387,262.00 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               
  งานกีฬาและนันทนาการ               
    งบด าเนินงาน               
    ค่าใช้สอย               
  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

  
      

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา   ส่งเสริม
สนับสนุนการแข่งขันกีฬาในต าบลและ
หน่วยงานอื่น 

0.00 0.00 0.00 2,855.00 -100 % 0.00 

  
      

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา ส่งเสริม
สนับสนุนการแข่งขันกีฬาในต าบลและ
หน่วยงานอื่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000.00 

  รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 2,855.00     100,000.00 
  รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 2,855.00     100,000.00 
  รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 0.00 0.00 2,855.00     100,000.00 
  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน               
    งบด าเนินงาน               
    ค่าใช้สอย               
  



 
                                                                                      

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

  
      

ค่าใช้จ่ายการจัดงานประเพณีขึ้นธาตุเดือน
เก้า ท าบุญเดือนเก้า 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 500 % 30,000.00 

        ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันประเพณีปีใหม่ม้ง 0.00 0.00 12,255.00 0.00 100 % 40,000.00 
        ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันลอยกระทง 0.00 0.00 80,465.00 0.00 100 % 130,000.00 
  

      
ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันสงกรานต์และ
ผู้สูงอายุ 

0.00 0.00 0.00 24,000.00 25 % 30,000.00 

  
      

ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีต่าง 
ๆ 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 500 % 30,000.00 

  รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 92,720.00 34,000.00     260,000.00 
  รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 92,720.00 34,000.00     260,000.00 
    งบเงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุน               
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 8,000.00 15,000.00 0 % 15,000.00 
  รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 8,000.00 15,000.00     15,000.00 
  รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 8,000.00 15,000.00     15,000.00 
  รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 0.00 0.00 100,720.00 49,000.00     275,000.00 
   

 



 
                                                                                      

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว               
    งบด าเนินงาน               
    ค่าใช้สอย               
  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

  
      

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
การท่องเท่ียว อ าเภอบ้านตาก 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0.00 

  รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 20,000.00     0.00 
  รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 20,000.00     0.00 
  รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0.00 0.00 0.00 20,000.00     0.00 
  รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 0.00 100,720.00 71,855.00     375,000.00 
  แผนงานการเกษตร               
  งานส่งเสริมการเกษตร               
    งบด าเนินงาน               
    ค่าใช้สอย               
  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

  
      

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000.00 

  



 
                                                                                      

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
  

      
ค่าใช้จ่ายโครงการเพาะช ากล้าไม้(ธนาคาร
กล้าไม้) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000.00 

  รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00     20,000.00 
  รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     20,000.00 
  รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00     20,000.00 
  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปุาไม้               
    งบด าเนินงาน               
    ค่าใช้สอย               
  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

  
      

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรต ิรักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000.00 

  
      

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกปุาชุมชนเฉลิมพระ
เกียรต ิ

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0.00 

  
      

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและรณรงค์
ปูองกันควบคุมไฟปุา 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000.00 

  
      

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และส่งเสริมการ
ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชด าริ 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000.00 

  
      

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0.00 

  



 
                                                                                      

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
  

      
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์และวัฒนธรรม 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000.00 

  รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 70,000.00     120,000.00 
  รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 70,000.00     120,000.00 
    งบเงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุน               
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000.00 
  รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 5,000.00     5,000.00 
  รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 5,000.00     5,000.00 
  รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปุาไม้ 0.00 0.00 0.00 75,000.00     125,000.00 
  รวมแผนงานการเกษตร 0.00 0.00 0.00 75,000.00     145,000.00 
  แผนงานงบกลาง               
  งบกลาง               
    งบกลาง               
    งบกลาง               
      เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 0.00 38,994.00 122,000.00 2.46 % 125,000.00 
  

    
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประปา 

0.00 0.00 250,000.00 400,000.00 37.5 % 550,000.00 

  
    

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอื่น 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -50 % 50,000.00 

  



 
                                                                                      

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 
      เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 3,764,400.00 0.38 % 3,778,800.00 
      เบ้ียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 892,800.00 38.66 % 1,238,000.00 
      เบ้ียยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 0.00 0.00 22,500.00 48,000.00 112.5 % 102,000.00 
      ส ารองจ่าย 0.00 0.00 5,590.00 475,504.00 9.83 % 522,238.00 
      รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000.00 
  

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

0.00 0.00 149,000.00 140,000.00 5.5 % 147,700.00 

  รวมงบกลาง 0.00 0.00 466,084.00 6,042,704.00     6,613,738.00 
  รวมงบกลาง 0.00 0.00 466,084.00 6,042,704.00     6,613,738.00 
  รวมงบกลาง 0.00 0.00 466,084.00 6,042,704.00     6,613,738.00 
  รวมแผนงานงบกลาง 0.00 0.00 466,084.00 6,042,704.00     6,613,738.00 
  รวมทุกแผนงาน 0.00 0.00 8,452,308.41 26,857,200.00     32,122,800.00 
   

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                      

 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา 

อ าเภอบ้านตาก   จังหวัดตาก 
ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 32,122,800.00 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งบประมาณท้ังสิ้น  10,168,976.00  บาท 

งานบริหารทั่วไป       รวม 7,787,036.00  บาท 
งบบุคลากร       รวม 5,122,586.00  บาท 

  เงินเดือน (ฝุายการเมือง)    รวม    2,225,520.00  บาท  
  เงินเดือนนายก/รองนายก           จ านวน   514,080.00  บาท  
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกอบต.  และรองนายก  ดังนี้ 
  1.1)  เงินเดือนนายกอบต. อัตราเดือนละ  20,400.00 บาท   

เป็นเงิน  244,800.00  บาท 
1.2)  เงินเดือนรองนายกอบต. อัตราเดือน 11,220.00 บาท 
จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน  269,280.- บาท โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554    
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน      42,120.00  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกอบต.   
และรองนายกอบต. ดังนี้ 
2.1)  ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกอบต.อัตราเดือนละ 1,750.00  บาท  
เป็นเงิน 21,000.00 บาท 
2.2)  ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกอบต.  
อัตราเดือนละ 880.00 บาท จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 21,120.00 บาท  
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โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  
เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554    

 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน      42,120.00  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกอบต.  และรองนายกอบต.  ดังนี้ 
3.1)  ค่าตอบแทนพิเศษนายกอบต.  อัตราเดือนละ  1,750.00  บาท   
เป็นเงิน  21,000.00  บาท 
3.2)  ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกอบต. อัตราเดือนละ 880.00  บาท   
จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 21,120.- บาท โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ. 2554 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  
86,400.00  บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกอบต.   
อัตราเดือนละ  7,200.00 บาท เป็นเงิน  86,400.00 บาท โดยค านวณตั้งจ่าย 
ไว ้12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ 

  บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
 ต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
 ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล พ.ศ. 2554    
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,540,800.00 บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบต. ดังนี้ 
5.1)  ค่าตอบแทนประธานสภาอบต. อัตราเดือนละ  11,220.00 บาท  
เป็นเงิน 134,640.00 บาท 
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5.2)  ค่าตอบแทนรองประธานสภาอบต.  อัตราเดือนละ 9,180.00 บาท 
เป็นเงิน 110,160.00 บาท  
5.3)  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบต.  
อัตราเดือนละ  7,200.00 บาท จ านวน  14  อัตรา เป็นเงิน 1,209,600.00 บาท 
5.4)  ค่าตอบแทนเลขานุการสภาอบต. อัตราเดือนละ  7,200.00  บาท  
เป็นเงิน  86,400.00 บาท โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2554   
เงินเดือน (ฝุายประจ า)    รวม   2,897,066.00  บาท 

  เงินเดือนพนักงาน     จ านวน 2,009,966.00 บาท 
  -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  จ านวน 6 อัตรา   

พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 
  เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน   252,000.00  บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ 
ของพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งผู้บริหารที่ควรได้รับตามระเบียบที่ก าหนด  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน   

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน   561,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างพนักงานจ้างทั่วไป   
จ านวน  4  อัตรา  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง    จ านวน    74,100.00  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ทั่วไป  จ านวน 4 อัตรา  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 

 

งบด าเนินงาน       รวม  5,122,586.00  บาท 
 ค่าตอบแทน      รวม     260,000.00  บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ จ านวน  230,000.00  บาท 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
หรือประกวดราคา  คณะกรรมการตรวจงานจ้าง  
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  จ านวน  10,000.00  บาท   
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เป็นกรณีพิเศษ จ านวน 220,000.00  บาท  
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน     10,000.00  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบล  
และพนักงานจ้าง  ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ   
ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้  
ตามระเบียบฯ 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน     20,000.00  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล  
และผู้บริหาร ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ 
 
ค่าใช้สอย      รวม    1,460,000.00  บาท 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน   700,000.00  บาท 
1.1)  ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ  จ านวน   100,000.00  บาท 

         -  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม  
ประชุมสัมมนาต่างๆ  ของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล   
และพนักงานจ้าง เป็นต้น   
1.2)  ค่าจ้างเหมาบริการ  จ านวน 600,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น  ค่าจ้างเหมาแรงงาน   
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  เข้าเล่มเย็บเล่มหนังสือ ค่าจ้างเหมายามรักษาความ
ปลอดภัย ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ ค่าจ้างเหมาซ่อมระบบเสียงตามสาย  
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ของอบต. ค่าจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด  
ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตชุมชน และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจ
หน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  จ านวน   60,000.00  บาท 
2.1)  ค่าใช้จ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล      
จ านวน  10,000.00  บาท 
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-  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คณะกรรมการที่มานิเทศ 
ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  
ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเล้ียงรับรองรวมทั้งค่าบริการ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่าย
ที่เกี่ยวกับการรับรอง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การต้ังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่า
เล้ียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญต่างๆ  จ านวน    50,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรัฐพิธีและวันส าคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา , วันปิยมหาราช  เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าเตรียม
และตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อผ้าแพรผ้าริ้ว ธงชาติ ปูายสัญลักษณ์ ค่าพวงมาลา 
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา พ.ศ.2561-2564  หน้า 134  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
3.1)  ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและความรู้ท่ัวไป (ICT)ชุมชน 
จ านวน  10,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและความรู้ทั่วไป  
ตามรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าปูาย เป็นต้น ปรากฏ
ในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา พ.ศ.2561-2564  หน้า 141    
3.2)  ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้างอบต.ท้องฟูาตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี  จ านวน  100,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตามรายละเอียดโครงการ  
เช่น ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก  
ค่าพาหนะ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การ
บริหารส่วนต าบลท้องฟูา พ.ศ.2561-2564 หน้า 140         
3.3)  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  จ านวน  20,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร  
สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง ลูกจ้าง ผู้น าชุมชน และประชาชนทั่วไป   
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ตามรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ตกแต่งสถานที่  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น  
เป็นต้น  ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา  
พ.ศ.2561-2564 หน้า 140   
3.4)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
จ านวน  100,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าส่ังจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ของ อบต. โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3.5)  ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง  จ านวน  300,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายกอบต. และสมาชิกสภาอบต.
เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ส าหรับการเลือกตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น  
(กรณียุบสภา ครบวาระ หรือแทนต าแหน่งที่ว่าง) และค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน 
การจัดการเลือกตั้ง ส.ส./ส.ว. ตามที่กฎหมายก าหนด    
3.6)  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน  70,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
ตามปกติ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง คอมพิวเตอร ์เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ เป็นต้น     
 
ค่าวัสดุ       รวม     390,000.00  บาท 
วัสดุส านักงาน      จ านวน    60,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  แฟูม  ตรายาง   
แบบพิมพ์   หมึก น้ าด่ืมและค่าวารสารสิ่งพิมม์ต่าง ๆเช่น หนังสือพิมพ์ประจ า -
หมู่บ้าน หนังสือวารสารต่างๆที่ใช้ในกิจการของอบต.  
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ     จ านวน    10,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟูา  ปล๊ักไฟฟูา  สายไฟฟูา  
หลอดไฟฟูา สวิทซ์ไฟฟูา อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องรับส่งวิทยุส่ือสาร  เครื่องขยาย- 
เสีย ระบบเสียงตามสาย เป็นต้น  ส าหรับอาคารส านักงาน และอาคารสถานที่อื่นๆ ที่อยู่
ในความรับผิดชอบของอบต. 
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วัสดุงานบ้านงานครัว     จ านวน    10,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  ผ้าปูโต๊ะ  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม 
ผงซักฟอก  แก้วน้ า จานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ ถุงใส่ขยะ ไม้กวาด ไม้ถูพื้น เป็นต้น 
วัสดุก่อสร้าง      จ านวน    10,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต ์ทราย อิฐ สี แปลง เป็นต้น   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จ านวน    40,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่ ยางนอก  ยางใน   
หัวเทียน  ฯลฯ  ส าหรับรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ า รถกู้ภัย รถยนต ์รถจักรยานยนต ์
และยานพาหนะอื่นๆ   
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน    200,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันเบนซิน  น้ ามันดีเซล
น้ ามันเครื่อง   น้ ามันจารบี  เป็นต้น  ส าหรับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกล  
ใช้ในงานต่างๆ ที่เป็นกิจการของท้องถิ่น  
วัสดุการเกษตร     จ านวน     20,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าสารก าจัดศัตรูพืชและโรคระบาดพืชผลทางการเกษตร  เช่น ค่าพันธ์
พืช พันธ์สัตว์ วัสดุเพาะช ากล้าไม้ เป็นต้น   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่   จ านวน     10,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน 
และสี  ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ วีดีโอ แผ่นซีด ี ภาพถ่ายดาวเทียม   
รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง  อัด  ขยาย เป็นต้น 
วัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน     30,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง
แปูนพิมพ ์เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป   โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง เป็นต้น 

 

ค่าสาธารณูปโภค     รวม     430,000.00  บาท 
ค่าไฟฟูา      จ านวน  150,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับอาคารส านักงาน  และอาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยู่ 
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา 
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ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล    จ านวน   20,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าด่ืมส าหรับส านักงาน ไว้บริการประชาชน    

ค่าบริการโทรศัพท์     จ านวน  150,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส านักงาน  และโทรศัพท์เคล่ือนที่และหมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น  ค่า
เช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย เป็นต้น  
ส าหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา    

ค่าบริการไปรษณีย์     จ านวน   10,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย ์เป็นต้น ส าหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   จ านวน  100,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต  โดยจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   
 

งบลงทุน       รวม     74,450.00  บาท 
  ค่าครุภัณฑ์      รวม        74,450.00  บาท 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน    จ านวน    15,000.00  บาท  
  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน หุ้มด้วยหนังเทียม ปรับระดับความสูง – ต่ า 

ได ้ด้วยระบบไฮโดรลิก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 58 x ลึก 59 x สูง 92-114 ซ.ม. 
จ านวน  3  ตัวๆ ละ 2,500 บาท และเก้าอี้ส านักงานพนักพิงสูง โครงสร้าง
แข็งแรง สามารถปรับระดับสูง - ต่ าได้ หุ้มด้วยหนังเทียม ขาผลิตจากเหล็กชุบ
โครเมี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 70 x ลึก 74 x สูง 118–130 ซ.ม. 
จ านวน 1 ตัวๆ ละ 5,000 บาท ซึ่งไม่สามารถจัดซื้อได้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
จึงจัดซื้อตามราคาซื้อขายในท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ปรากฏใน
แผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา  พ.ศ.2561-2564 หน้า 140   

  ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน     จ านวน     6,400.00  บาท  
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-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน หน้าท็อปเมลามีนลายไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า
กว้าง 75 x ยาว 120 x สูง 60 ซม. จ านวน  2  ตัวๆ ละ 3,200 บาท (ราคาตาม
ท้องตลาด) ซึ่งไม่สามารถจัดซื้อได้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาซื้อขาย
ในท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบล
ท้องฟูา พ.ศ.2561-2564 หน้า 140  
 

  ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม     จ านวน   11,050.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม แบบทาสีไม ้ขนาดไม่น้อยกว่า
กว้าง 60 x ยาว 120 ซม. จ านวน 1 ตัวๆ ละ 1,300 บาท (ราคาตามท้องตลาด)  
และโต๊ะประชุม แบบทาสีไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า  กว้าง 60 x ยาว  180 ซม. 
จ านวน 5 ตัวๆ ละ 1,950 บาท (ราคาตามท้องตลาด) ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ปรากฏใน
แผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา พ.ศ.2561-2564 หน้า 140 
 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค   จ านวน   42,000.00  บาท 
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงาน  ประมวลผล 
จ านวน 2 เครื่อง  จ านวน  42,000.- บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 21,000  บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้   

-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit)ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมี 
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ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
      -  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
      -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จ านวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
      -  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว 
      -  มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย (Network Interface)  
      -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
      -  สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย 
     ประกอบกับต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน 

 
งบรายจ่ายอื่น       รวม     50,000.00  บาท 

  รายจ่ายอื่น      รวม        50,000.00  บาท 
  รายจ่ายอื่น      จ านวน    50,000.00  บาท 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาค้างจ่ายให้กับการไฟฟูาส่วนภูมิภาค อ าเภอบ้านตาก 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0890.3 /ว 2271   
ลงวันท่ี  23  พฤศจิกายน  พ.ศ.2552    
 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ      รวม     50,000.00  บาท 
 งบด าเนินงาน       รวม        30,000.00  บาท 
  ค่าใช้สอย      จ านวน     30,000.00  บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี          จ านวน    30,000.00  บาท 
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     

  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคม   จ านวน     30,000.00  บาท  
เพ่ือการจัดท าแผนและแผนชุมชน  



 
                                                                                      

 
         -65- 

 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา  
และแผนชุมชนตามรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษและเครื่องเขียน  
แบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมาบริการเย็บเล่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าปูายประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา พ.ศ.
2561-2564 หน้า 142 
งบรายจ่ายอื่น      รวม        20,000.00  บาท 

  รายจ่ายอื่น      รวม        20,000.00  บาท 
รายจ่ายอื่น      จ านวน    20,000.00  บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่ง
มิใช่การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดินหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างบริหารจัดการ 
ระบบต่าง ๆ ค่าจ้างองค์กร หรือสถาบันท่ีเป็นกลาง เพ่ือเป็นผู้ด าเนินการส ารวจ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น   
 

งานบริหารงานคลัง       รวม 2,331,940.00  บาท 
งบบุคลากร       รวม 1,550,940.00  บาท 

  เงินเดือน (ฝุายประจ า)    รวม    1,550,940.00  บาท 
  เงินเดือนพนักงาน     จ านวน 1,030,320.00 บาท 
  -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน  3 อัตรา  

พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน    
  เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน    42,000.00  บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารที่ควรได้รับตามระเบียบที่ก าหนด  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน    453,120.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  จ านวน 3 อัตรา   
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน   

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง   จ านวน      25,500.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง    
จ านวน  3  อัตรา  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  
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งบด าเนินการ       รวม    750,000.00   บาท 

  ค่าตอบแทน      รวม       160,000.00   บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ จ านวน    140,000.00  บาท 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง ตั้งไว้  10,000.00 บาท  
-  เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้ง
ไว ้130,000.00 บาท 

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน      10,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ  
ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้   

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน      10,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ 
 
ค่าใช้สอย      จ านวน    540,000.00  บาท 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน      60,000.00  บาท 
1.1)  ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ  จ านวน  50,000.00  บาท 
 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการอบรมประชุม สัมมนาต่างๆ
เช่น ค่าลงทะเบียนประชุม ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมประชุมสัมมนาต่างๆ ของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  
1.2)  ค่าจ้างเหมาบริการ  จ านวน 10,000.00 บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างเหมาอื่นๆ เป็นต้น ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ของอบต. ที่สามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี ้  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
2.1)  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี  จ านวน      10,000.00  บาท 
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-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการจัดท าแผนที่ภาษี ตามรายละเอียด
โครงการ เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร เป็น
ต้น  ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา พ.ศ. 2561 -
 2564 หน้า 141  
2.2)  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
จ านวน 400,000.00 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามรายละเอียด
โครงการปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา  
พ.ศ.2561-2564 หน้า 141 
2.3)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   
จ านวน 60,000.00 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง  รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าส่ังจากนายกฯ ให้ไปปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของอบต.   
โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง   
2.4)  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน  10,000.00  บาท 
-   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต. เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ปกติ เช่น คอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น  
 
ค่าวัสดุ       จ านวน      50,000.00  บาท 
วัสดุส านักงาน      จ านวน      30,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  แฟูม  ตรายาง  
แบบพิมพ์   หมึก  น้ าด่ืม เป็นต้น ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา   
วัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน      20,000.00  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก แผ่นกรอง
แสง แปูนพิมพ ์เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ส าหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา    
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งบลงทุน       รวม     31,000.00  บาท 

  ค่าครุภัณฑ์      รวม        31,000.00  บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน     จ านวน     10,000.00  บาท 
(1) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน   จ านวน 10,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน หุ้มด้วยหนังเทียม ปรับระดับความสูง - ต่ า
ได ้ด้วยระบบไฮโดรลิก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 58 x ลึก 59 x สูง 92–
114 ซม. จ านวน  4  ตัวๆ ละ 2,500 บาท ซึ่งไม่สามารถจัดซื้อได้ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาซื้อขายในท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  
ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 140  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     จ านวน     21,000.00  บาท 
(1)  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจ านวน 1 เครื่อง   
จ านวน  21,000.00  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่องเป็นเงิน 21,000.00  บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้   

-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit)ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
      -  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
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      -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จ านวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
      -  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว 
      -  มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย (Network Interface)  
      -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
      -  สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย 
     ประกอบกับต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                      

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา 

อ าเภอบ้านตาก   จังหวัดตาก 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งบประมาณท้ังสิ้น  120,000.00  บาท 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   รวม     30,000.00  บาท 
งบเงินอุดหนุน       รวม     30,000.00  บาท 

  เงินอุดหนุน      รวม     30,000.00  บาท 
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ    จ านวน     30,000.00  บาท 
  อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอบ้านตาก      จ านวน    30,000.00  บาท  

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านตาก   
ตามหนังสืออ าเภอบ้านตาก ที ่ตก 0218.2/ว 218  ลงวันที่  30 มีนาคม 2559   
โครงการรวมพลังเฝูาระวังยาเสพติด   
ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา  
พ.ศ.2561 –  2564  หน้า 113 

งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย    รวม     90,000.00  บาท 
งบด าเนินงาน       รวม     90,000.00  บาท 

ค่าใช้สอย      รวม     90,000.00  บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
1)  ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
และสงกรานต์  จ านวน  30,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
ปีใหม ่ ตามรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าท าปูายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทน       
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี   
องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 111 
2)  ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 
จ านวน 40,000.00  บาท 
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-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและจัดต้ังอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย  พล
เรือน(อปพร.) ตามรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พัก ค่าเช่า
สถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา   
พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 110 
3)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จ านวน 20,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ตามรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ปรากฏ   ในแผนพัฒนาส่ีปี
องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา พ.ศ.2561 – 2564  หน้า 110 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                      

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา 

อ าเภอบ้านตาก   จังหวัดตาก 
แผนงานการศึกษา 

งบประมาณท้ังสิ้น  7,813,273.00  บาท 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา     รวม    2,710,073.00  บาท 
งบบุคลากร       รวม    1,400,973.00  บาท 

  เงินเดือน (ฝุายประจ า)    รวม    1,400,973.00  บาท 
  เงินเดือนพนักงาน     จ านวน      961,373.00  บาท  

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  จ านวน  4  อัตรา  
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  

  ค่าตอบแทนพนักงาน     จ านวน      387,600.00  บาท  
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างโดยเป็นพนักงานจ้าง จ านวน 3 อัตรา  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง   จ านวน        52,000.00  บาท  
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  
จ านวน 3 อัตรา 

งบด าเนินงาน       รวม      940,000.00  บาท 
  ค่าตอบแทน      จ านวน     120,000.00  บาท 

1)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน  105,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จ านวน 5,000.00 บาท   
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานจ้าง
จ านวน 100,000.00  บาท  
2)  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  5,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง   
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3)  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน  10,000.00  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล  
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ   
 
ค่าใช้สอย      รวม         730,000.00  บาท 

  รายได้เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน      660,000.00  บาท  
1.1) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่าง ๆ                จ านวน       30,000.00  บาท 

        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้าง  
ในการพัฒนาบุคลากร  เช่น ค่าลงทะเบียน  ค่าวัสดุ ค่าเอกสาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จ าเป็นส าหรับงาน                  
1.2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารถรับ                 จ านวน    160,000.00  บาท   

        -  ส่งเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 คัน                 
1.3)  ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา ค่าถ่ายเอกสาร  อัดภาพ จ านวน 50,000.00 บาท   
และจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เป็นต้น 
1.4)  ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  5  อัตรา  
จ านวน 12 เดือน  จ านวน  420,000.00 บาท 

  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  จ านวน       10,000.00  บาท  
-  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คณะกรรมการที่มานิเทศ
ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน เช่น  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  
ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเล้ียงรับรองรวมทั้งค่าบริการ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่าย
ที่เกี่ยวกับการรับรอง 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 1)  ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียนนักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน 
จ านวน  20,000.00  บาท 
-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียนนักศึกษาท างานปิดภาคเรียนฤดูร้อน  
ตามรายละเอียดโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบล
ท้องฟูา พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 122 
 



 
                                                                                      

 
                                            -74- 
 

2)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
จ านวน  30,000.00  บาท 
-  เพื่อใช้จ่ายเป็น ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และรายจ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับ
งานนี้ 
3)  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน  10,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่นเครื่องปรับอากาศ  ตู้  โต๊ะ  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์
(Printer)  เป็นต้น 
 

ค่าวัสดุ       รวม       90,000.00  บาท 
  วัสดุส านักงาน      จ านวน   20,000.00  บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ เป็นต้น  
  วัสดุไฟฟูาและวิทยุ     จ านวน   10,000.00  บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาภายในอาคารส านักงาน   ได้แก่ อุปกรณ์และ
อะไหล่  เครื่องใช้ไฟฟูา  และแสงสว่าง เป็นต้น 

  วัสดุงานบ้านงานครัว     จ านวน   10,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อค่าส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น  หม้อหุงข้าว  มีด  เขียง  แปรง ไม้
กวาด สบู่ ผงซักฟอก  ถ้วย ชาม เป็นต้น 

  วัสดุก่อสร้าง      จ านวน   10,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  เหล็กกล่อง ปูนซีเมนต ์ทราย อิฐ แปลง สี  
ทินเนอร ์ค้อน ตะปู  เป็นต้น  

  วัสดุการเกษตร     จ านวน   10,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เช่น  พันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์  ปุ๋ย  ดินด า  เป็นต้น  

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่   จ านวน   10,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ส่ิงของ  เครื่องมือ  เครื่องใช้   เกี่ยวกับงาน
โฆษณา  เช่น  แผ่นปูาย   กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน  เป็นต้น   

  วัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน   20,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
เทปบันทึกข้อมูล, แฮนดีไดร์ฟ(handy drive), แฟลชไดร์ฟ, เมาส์, คีย์บอร์ด  เป็นต้น 
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งบลงทุน       รวม     369,100.00  บาท 

ค่าครุภัณฑ์      รวม      39,100.00  บาท 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน     จ านวน     39,100.00  บาท 

ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน    จ านวน        7,500.00  บาท  
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน หุ้มด้วยหนังเทียม ปรับระดับความสูง - ต่ า
ได ้ด้วยระบบไฮโดรลิก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 58 x ลึก 59 x สูง 92–
114 ซม. จ านวน  3  ตัวๆ ละ 2,500 บาท ซึ่งไม่สามารถจัดซื้อได้ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาซื้อขายในท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ปรากฏใน
แผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 140 
ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน     จ านวน        9,600.00  บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน หน้าท็อปเมลามีนลายไม้ ขนาดไม่น้อย
กว่า กว้าง 75 x ยาว 120 x สูง 60 ซม. จ านวน  3  ตัวๆ ละ 3,200 บาท  
(ราคาตามท้องตลาด) ซึ่งไม่สามารถจัดซื้อได้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตาม
ราคาซื้อขายในท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตาม 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  
ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 140  

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     จ านวน     22,000.00  บาท 
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์    จ านวน     22,000.00  บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
      - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จ านวน  1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1)  ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit)ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
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2)  ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz 
       -  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้ 
1)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB หรือ 
2)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
3)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่บน
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

-   มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 

-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
        -  มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
        -  มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
        -  มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
        -  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ม ีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
ประกอบกับต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน 
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ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม     330,000.00  บาท 

  ค่าติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ 
  พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง 

ค่าติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย์   จ านวน      330,000.00  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย์  (โซล่า
เซลล์) จ านวน 1 ระบบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม้วขุนห้วยตาก หมู่ที่ 5   
-  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 w  จ านวน 6 แผง 
-  แบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 125 Ah Deepcycle  จ านวน 8 ลูก 
-  เครื่องแปลง
กระแสไฟฟูา ขนาด 48/220.v 3000 w. ( Inverter )  จ านวน 1 เครื่อง (รายละเอียด
ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูาก าหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาส่ี
ป ีพ.ศ. 2561 - 2564 หน้า  122 
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    รวม   5,103,200.00  บาท 
งบด าเนินการ       รวม   2,487,200.00  บาท 

ค่าใช้สอย      รวม         865,600.00  บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันเด็ก    รวม         100,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตามรายละเอียดโครงการ เช่น
ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าปูาย ค่าน้ าด่ืม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับงานนี้  

  ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน    จ านวน     765,600.00  บาท  
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา  จ านวน  303,600.00 บาท 
-  เพื่อจ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา เป็นค่าอาหารกลางวัน
เด็กเล็ก  และค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  โครงการผลิตส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็ก โครงการเกษตร
เพื่อการเรียนรู้  เป็นต้น    
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2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม้วขุนห้วยตาก    จ านวน  462,000.00 บาท 
-  เพื่อจ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม้วขุนห้วยตาก  เป็นค่าอาหารกลางวัน 
เด็กเล็ก  และค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  กิจกรรมวันไหว้ครู  เป็นต้น    
ค่าวัสดุ       รวม      1,621,600.00  บาท 

  ค่าอาหารเสริม (นม)     จ านวน    1,601,600.00  บาท 
-  เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียน ป.1 – ป.6  
โรงเรียนบ้านท้องฟูา  จ านวน 260 วัน  ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วน
ต าบลท้องฟูา พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 120     
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)  แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียน ป.1 – ป.6  
โรงเรียนบ้านฉลอม  จ านวน 260 วัน  ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบล
ท้องฟูา  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า  120  
-  เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียน ป.1 – ป.6  โรงเรียน
ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา จ านวน 260 วัน  ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วน
ต าบลท้องฟูา พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 120 
-  เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียน ป.1 – ป.6 โรงเรียน
บ้านห้วยพลูจ านวน 260 วัน  ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบล
ท้องฟูา พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 85   
-  เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท้องฟูา
จ านวน 260 วัน  ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบล
ท้องฟูา พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 120   
 -  เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม้วขุนห้วย
ตาก จ านวน 260 วัน ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา พ.ศ.
2561 – 2564 หน้า 120 

  วัสดุการศึกษา      จ านวน       20,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาต่างๆ เช่น หนังสือ  ส่ือการเรียนการสอน   
ดินน้ ามัน  กระดาษสี  กระดาษกาว  สมุด  ดินสอ  ยางลบ เป็นต้น และเครื่องเล่น  -
กลางแจ้ง เช่น ส่ือการเรียนการสอนท าด้วยพลาสติก กระดานลื่น  ม้าหมุน  
ชิงช้า เป็นต้น  
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งบเงินอุดหนุน       รวม   2,616,000.00  บาท 

เงินอุดหนุน      รวม   2,616,000.00  บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ    รวม   2,616,000.00  บาท 
-  อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียน ป.1 – ป.6   
โรงเรียนบ้านท้องฟูา จ านวน 200 วัน ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบล
ท้องฟูา พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 120 
-  อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียน ป.1 – ป.6  
โรงเรียนบ้านฉลอม  จ านวน 200 วัน ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบล
ท้องฟูา พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า  120   
-  อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียน ป.1 – ป.6   
โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา จ านวน 200 วัน ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การ
บริหารส่วนต าบลท้องฟูา พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 120    
-  อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียน ป.1 – ป.6   
โรงเรียนบ้านห้วยพลู จ านวน 200 วัน ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบล
ท้องฟูา พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า  120 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                      

 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา 

อ าเภอบ้านตาก   จังหวัดตาก 
แผนงานสาธารณสุข 

งบประมาณท้ังสิ้น  1,038,780.00  บาท 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     รวม   1,038,780.00  บาท 
งบบุคลากร       รวม      576,780.00  บาท 

  เงินเดือน (ฝุายประจ า)    รวม      576,780.00  บาท 
  เงินเดือนพนักงาน     จ านวน      398,940.00  บาท 
  -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างส่วนต าบล  จ านวน  1  อัตรา   

พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  
  ค่าตอบแทนพนักงาน     จ านวน      177,840.00  บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  1  อัตรา     
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน   

งบด าเนินการ       รวม      338,000.00  บาท 
ค่าตอบแทน      รวม       20,000.00  บาท 

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์จ านวน  จ านวน     15,000.00  บาท 
                  แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน         5,000.00  บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วน 
ต าบล และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ   
ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ  หรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้   
ค่าใช้สอย      รวม      318,000.00  บาท 

  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน     110,000.00  บาท 
1.1)  ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ          จ านวน        10,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการอบรม
ประชุมสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียนประชุม ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา 
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ต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี ้   
1.2)  ค่าจ้างเหมาบริการ          จ านวน   100,000.00  บาท  
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างเหมาอื่นๆ เป็นต้น ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ของอบต. ที่สามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี ้  

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
2.1)  ค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารขยะ   จ านวน    40,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารขยะ  ตามรายละเอียดโครงการ  
เช่น ค่าปูาย ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี
องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 139    
2.2)  ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน    40,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามรายละเอียด
โครงการ เช่นค่าวัคซีน ค่าปูาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี
องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 127  
2.3)  ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ปูองกัน  จ านวน    20,000.00  บาท 
และควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตาม
รายละเอียดโครงการ  เช่น โดยจ่ายเป็นค่าทรายอะเบท ค่าน้ ายา ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้
ในการผสมน้ ายา ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น  ปรากฏในแผนพัฒนา
ส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา พ.ศ. 2561 – 2564   หน้า  127 
2.4)  ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ปูองกัน   จ านวน    48,000.00  บาท 
และควบคุมโรคติดต่อ และโรคระบาดอ่ืนๆ 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคระบาด
อื่นๆ ตามรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าน้ ายา ค่าจ้างแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา  
พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 127    
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2.5)  ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ปูองกัน  จ านวน    10,000.00  บาท 
และควบคุมโรคมาลาเรีย 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคมาลาเรีย   
ตามรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าน้ ายา ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา   
พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 127    
2.6)  ค่าใช้จ่ายโครงการหน้าบ้านน่ามอง  จ านวน    40,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหมู่บ้านหน้าบ้านน่ามอง ตามรายละเอียด
โครงการ  เช่น  ค่าปูาย  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น  
ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา   
พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า  127  
2.7)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน    10,000.00  บาท 
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับค าส่ังจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท้องฟูา โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ   
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง    
 

งบลงทุน       รวม       64,000.00  บาท 
ค่าครุภัณฑ์      รวม       64,000.00  บาท 

  ครุภัณฑ์ส านักงาน      
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน    จ านวน        5,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน  หุ้มด้วยหนังเทียม  ปรับระดับความ สูง - ต่ า ได้
ด้วยระบบไฮโดรลิก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 58 x ลึก 59 x สูง 92- 114 ซ.ม.จ านวน 2 
ตัวๆละ  2,500 บาท  ซึ่งไม่สามารถจัดซื้อได้ตามราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อ
ตามราคาซื้อขายในท้องตลาด และเป็นราคาประหยัดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ปรากฏใน
แผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 140  
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  ครุภัณฑ์การเกษตร       

เครื่องพ่นหมอกควัน     จ านวน     59,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  จ านวน  1  เครื่องๆละ 59,000.00  บาท 
ตามเกณฑ์ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์การเกษตร 
ณ  เดือนมีนาคม 2560  ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

1)  ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง 
      2)  ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
      3)  ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 
(หมายเหตุ : ใช้ส าหรับการก าจัดแมลงและศัครูพืชทางการเกษตร การฆ่าเชื้อโรค
หรือ การปูองกัน ก าจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะน าโรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น) ปรากฏใน
แผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา พ.ศ.2561-2564  หน้า 140 

งบเงินอุดหนุน       รวม       60,000.00  บาท 
เงินอุดหนุน      รวม       60,000.00  บาท 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  รวม       60,000.00  บาท 
1.1)  อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ท่ี 2, 3, 4, 7 และ 8          
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน จ านวน 5 หมู ่ 
หมู่ละ 7,500.00 บาท (หมู่ที่ 2, 3, 4, 7 และ 8 ต าบลท้องฟูา) ตามแผนด าเนินงาน
สาธารณสุขมูลฐาน ปี 2561 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้องฟูา อ าเภอบ้าน
ตาก จังหวัดตาก ประกอบด้วยกิจกรรมการพัฒนาคนในชุมชน เช่น จัดกิจกรรม 
วัน อสม.แห่งชาติ, อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม. ในงานด้าน
สาธารณสุข, จัดกิจกรรมการประกวด อสม.ดีเด่นระดับต าบล, กิจกรรมการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน  เช่นการดูแลผู้สูงอายุโรค
ไข้เลือดออก, โรคไข้หวัดนก, โรคมือเท้าปาก, คุ้มครองผู้บริโภค, บุหรี่/เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล,์ การสร้างสุขภาพ, การจัดบริการสาธารณสุขในชุมชน เช่น จัดซื้อครุภัณฑ์
ทางการแพทย์, จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการปฏิบัติงาน/ปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
ใน ศสมช. การกระจายเกลือไอโอดีนในชุมชน ตามหนังสือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลท้องฟูา ที ่ตก 0232.1/270  ลงวันที่ 25  กรกฎาคม  2560  ปรากฏในแผนพัฒนา
ส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 145    
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1.2)  อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 6                 
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน จ านวน 2 หมู ่ 
หมู่ละ 7,500.- บาท (หมู่ที่ 5 และ 6 ต าบลท้องฟูา) ตามแผนด าเนินงานสาธารณสุขมูล
ฐาน ป ี2561 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านห้วยพลู อ าเภอบ้าน
ตาก จังหวัดตาก ตามโครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะของ
อาสาสมัครสาธารณสุข และโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานและการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขของชุมชน เช่นการออกปฏิบัติการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง งานควบคุมโรค เป็นต้น ตามหนังสือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  บ้านห้วย
พลู ที่ ตก 0232.1/85  ลงวันที่ 25  กรกฎาคม  2560  ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 145    
1.3)  อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 9               
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 9 บ้านเด่นผาแต้ม  ต าบล
ท้องฟูา  ตามแผนด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน ป ี2561 ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านใหม่ อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ตามโครงการอบรมเพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถและทักษะของอาสาสมัครสาธารณสุข   และโครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชน  เช่น การออกปฏิบัติการ
คัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง งานควบคุมโรค เป็นต้น ตามหนังสือโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลท้องฟูา ที่ ตก 0232.1/270  ลง
วันที่ 25  กรกฎาคม  2560  ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท้องฟูา พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 145    
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                      

 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา 

อ าเภอบ้านตาก   จังหวัดตาก 
แผนงานเคหะและชุมชน 

งบประมาณท้ังสิ้น  4,460,771.00  บาท 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    รวม   1,460,771.00  บาท 
งบบุคลากร       รวม    1,127,371.00  บาท 

  เงินเดือน (ฝุายประจ า)    รวม    1,127,371.00  บาท 
  เงินเดือนพนักงาน     จ านวน      641,131.00  บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  จ านวน  2  อัตรา  

พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 
  เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน        42,000.00  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งบริหารของพนักงานส่วนต าบล  
ตามระเบียบที่ก าหนด    

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน       396,240.00 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างโดยเป็นพนักงานจ้าง จ านวน 3 อัตรา  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน   

  เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง   จ านวน        48,000.00 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  
จ านวน  3  อัตรา     

งบด าเนินการ       รวม       296,000.00  บาท 
  ค่าตอบแทน      รวม       116,000.00  บาท  

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์  จ านวน      101,000.00  บาท 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
-  เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ จ านวน  9,600.00 บาท    
- เพื่อจ่ายเงินคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะการการตรวจรับงาน
จ้าง จ านวน   5,000.00  บาท  
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  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน         5,000.00  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ  ซึ่งเป็นงาน
เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้  

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน        10,000.00  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ 
ค่าใช้สอย      รวม       100,000.00  บาท  

  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน        70,000.00  บาท 
(1.1)  ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ    จ านวน        20,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการอบรมการประชุมสัมมนาต่างๆ 
(1.2)  ค่าจ้างเหมาบริการ      จ านวน         50,000.00 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างเหมา อื่นๆ เป็นต้นที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ของอบต. ที่สามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี ้  

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  จ านวน        20,000.00  บาท 
  ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน        20,000.00  บาท  
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร    
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงาน
จ้างรวมถึงผู้ที่ได้รับค าส่ังจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือกิจการของ โดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้องฟูา จ่ายเป็น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน        10 ,000.00  บาท 
 
ค่าวัสดุ       รวม        80,000.00  บาท 

  วัสดุส านักงาน      จ านวน        10,000.00  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟูม ตรายาง น้ าด่ืมแบบ
พิมพ์ หมึก เป็นต้น    
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  วัสดุไฟฟูาและวิทยุ     จ านวน        30,000.00  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟูา ถ่านไฟฉาย ปล๊ักไฟฟูา 
สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา สวิทช์ไฟฟูา อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับไฟฟูา เครื่องรับส่งวิทยุ
ส่ือสาร และเครื่องขยายเสียง เป็นต้น  

  วัสดุก่อสร้าง      จ านวน        10,000.00  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซิเมนต ์ตะป ูเหล็กเส้น ทราย กระเบื้อง อิฐ หรือ
ซีเมนต์บล๊อก แปรงทาสี ไม้ต่างๆ เป็นต้น  

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จ านวน        10,000.00  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน  
หัวเทียน  เป็นต้น   

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่   จ านวน        10,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและ
สี ฟิล์ม  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ วิดีโอ แผ่นซีด ีเป็นต้น   

  วัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน        10,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก แผ่นกรอง
แสง แปูนพิมพ ์ เมาส์  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  กระดาษต่อเนื่อง เป็นต้น 
 

งบลงทุน       รวม       37,400.00  บาท 
ค่าครุภัณฑ์      รวม       37,400.00  บาท 

  ครุภัณฑ์ส านักงาน      
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน    จ านวน        7,500.00  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน หุ้มด้วยหนังเทียม ปรับระดับความสูง - ต่ าได ้ด้วย
ระบบไฮโดรลิก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 58 x ลึก 59 x สูง 92–114  ซ.ม. 
จ านวน  3  ตัวๆ ละ 2,500 บาท ซึ่งไม่สามารถจัดซื้อได้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
จึงจัดซื้อตามราคาซื้อขายในท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ปรากฏใน
แผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา พ.ศ.2561 - 2564  หน้า  140 
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  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
1)  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   จ านวน       22,000.00  บาท 
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน  1  เครื่อง   จ านวน  22,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที ่21 เมษายน 2560 กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จ านวน  1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit)ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
     2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz 
        -  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้ 
         1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่
น้อยกว่า 1 GB หรือ 
    2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
    3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่บน
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
        -  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย 
กว่า 4 GB 
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-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
        -  มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
        -  มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่ 
น้อยกว่า 1 ช่อง 
        -  มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
        -  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ม ีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และ 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
 ประกอบกับต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน 
2)  ค่าจัดซื่อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก   จ านวน        7,900.00  บาท 
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ
ขนาด A3 จ านวน 1เครื่องๆ ละ 7,900.- บาท ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2560  ณ วันที ่ 21 เมษายน 2560 ซึ่งมี
คุณลักษณะพื้นฐาน 
          - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dp 
          - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (InKjet 
          - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด  A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 
          - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (imp) 
          - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
          - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 100 แผ่นประกอบกับต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน 
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งานไฟฟูาถนน        รวม   3,000,000.00  บาท 
งบด าเนินการ       รวม     100,000.00  บาท  
 ค่าวัสดุ       รวม     100,000.00  บาท  
 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    รวม      100,000.00  บาท  

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันเบนซิน  น้ ามันดีเซล 
น้ ามันเครื่อง  น้ ามันจารบี ฯลฯ ส าหรับยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลของหน่วยงานอื่นที่เข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการด าเนินการในหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลที่
ได้รับหรือขอรับการสนับสนุนเพื่อการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ขุดลอกล าห้วย ขุดลอกสระน้ า และ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

 
งบลงทุน       รวม   3,000,000.00  บาท 

ค่าครุภัณฑ์      รวม   2,700,000.00  บาท 
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   รวม   2,700,000.00 บาท  

ค่าจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกอเนกประสงค์    จ านวน   2,700,000.00  บาท 
(รถกระเช้าไฟฟูา) 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกอเนกประสงค์  (รถกระเช้าไฟฟูา)   
ขนาดรถยนต์ไม่น้อยกว่า  150  แรงม้า  ยกสูงไม่น้อยกว่า  12  เมตรจากพื้น   
กระบะบรรทุกท าจากเหล็กหนา  3 มม.  เฉพาะส่วนพื้นเหล็กไม่น้อยกว่า  4.5  มม.  อาบ
สังกะสีจากโรงงานรับรองคุณภาพ มอก.9001  
ในขอบข่ายการออกและพัฒนาการผลิตและซ่อมบ ารุง  เครื่องยนต์มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก 2315 – 2551  หรือสูงกว่า เครื่องยนต์
ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ า  เป็นรถยนต ์ 6  ล้อ  ขนาดน้ าหนัก
บรรทุกไม่น้อยกว่า  7,400 กิโลกรัม เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า  150 แรงม้า นั่งปฏิบัติงาน
ได ้ 3  ที่นั่ง รวมพนักงานขับรถ  หลังเก๋งติดต้ังเครนยกของท่อนปลายติดต้ังกระเช้าซ่อม
ไฟฟูาและกระบะสามารถยกเทได้ด้วยระบบไฮดรอลิค  อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่
เคยใช้งานมาก่อน  ตามรายละเอียดบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการก าหนด
คุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกอเนกประสงค์(รถกระเช้า
ไฟฟูา) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ซึ่งไม่สามารถจัดซื้อได้ตามราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์   
 



 
                                                                                      

         -91-  
 

จึงจัดซื้อตามราคาซื้อขายในท้องตลาด และเป็นราคาประหยัดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ปรากฏใน
แผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 154  

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม   300,000.00  บาท 
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ    รวม   300,000.00 บาท  

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงจอดรถ   จ านวน   300,000.00  บาท 
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงจอดรถ จ านวน  1  หลัง  บริเวณที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลท้องฟูา  ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 4 เมตร  หรือพื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า  220  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล
ท้องฟูาก าหนด)  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 154 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                      

 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา 

อ าเภอบ้านตาก   จังหวัดตาก 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งบประมาณท้ังสิ้น  1,387,262.00  บาท 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  รวม   1,121,262.00  บาท 
งบบุคลากร       รวม      865,762.00  บาท 
 เงินเดือน (ฝุายประจ า)    รวม      865,762.00  บาท 

  เงินเดือนพนักงาน     จ านวน      666,922.00  บาท 
  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน 
  ต าบลประจ าปี จ านวน 2 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  
  เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน        42,000.00  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งบริหารของพนักงานส่วนต าบล  
ตามระเบียบที่ก าหนด    

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน       132,840.00 บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  
จ านวน 1 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน    
เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง   จ านวน        24,000.00 บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 1อัตรา 
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน    
 

งบด าเนินการ       รวม       227,000.00  บาท 
  ค่าตอบแทน      รวม         87,000.00  บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ จ านวน        67,000.00  บาท 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
-  เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ  
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  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน        10,000.00  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง  

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน        10,000.00  บาท 
 
ค่าใช้สอย      รวม       120,000.00  บาท  

  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน        90,000.00  บาท 
(1.1)  ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ    จ านวน        40,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการอบรมประชุมสัมมนา 
เช่น  ค่าลงทะเบียนประชุม ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ  
ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้    
 (1.2)  ค่าจ้างเหมาบริการ      จ านวน         50,000.00 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างเหมาอื่นๆ เป็นต้น ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ของอบต. ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้   

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ   
  ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน        30,000.00  บาท 
ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร    
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเล้ียง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ  
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ค่าวัสดุ       รวม        20,000.00  บาท 
  วัสดุส านักงาน      จ านวน        10,000.00  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟูม ตรายาง  
น้ าด่ืมแบบพิมพ์ หมึก เป็นต้น 

  วัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน        10,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก แผ่นกรอง
แสง แปูนพิมพ ์ เมาส์  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  กระดาษต่อเนื่อง เป็นต้น 

งบลงทุน       รวม       28,500.00  บาท 
ค่าครุภัณฑ์      รวม       28,500.00  บาท 

  ครุภัณฑ์ส านักงาน      
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน    จ านวน        7,500.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน  หุ้มด้วยหนังเทียม  ปรับระดับความ สูง - ต่ า ได้
ด้วยระบบไฮโดรลิก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 58 x ลึก 59 x สูง 92- 114 ซ.ม.จ านวน 2 
ตัวๆละ  2,500 บาท  ซึ่งไม่สามารถจัดซื้อได้ตามราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อ
ตามราคาซื้อขายในท้องตลาด และเป็นราคาประหยัดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ปรากฏใน
แผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 140  

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     จ านวน     21,000.00  บาท 
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงาน  ประมวลผล 
จ านวน 1 เครื่อง  จ านวน  21,000.- บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 21,000  บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้   

-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
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1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit)ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
      -  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
      -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จ านวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
      -  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว 
      -  มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย (Network Interface)  
      -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
      -  สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย 
     ประกอบกับต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน 
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   รวม      266,000.00  บาท 
งบด าเนินการ       รวม      230,000.00  บาท 
 ค่าใช้สอย      รวม      230,000.00  บาท 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
1)  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้และ-  จ านวน     20,000.00  บาท 
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด-  
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด   
ตามรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ปูายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วน
ต าบลท้องฟูา พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 113   
2)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงและ-  จ านวน     50,000.00  บาท 
ส่งเสริมตามแนวพระราชด าริเกษตรทฤษฏีใหม่ 
 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆตามรายละเอียดของโครงการ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเอกสาร ค่าปูายและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าส าหรับงานนี้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา พ.ศ. 2561 –2564 หน้า 105 
3)  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน จ านวน 30,000.00 บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆตามรายละเอียดของโครงการ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเอกสาร ค่าปูายและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าส าหรับงานนี้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 122    
4)  ค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการ-  จ านวน 30,000.00 บาท  
ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ยากไร้ 
 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆตามรายละเอียดของโครงการ เช่น ค่าปูาย  
ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าส าหรับงานนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท้องฟูา พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 129    
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5)  ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม -   จ านวน 30,000.00 บาท   
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ยากไร้ 
 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆตามรายละเอียดของโครงการ
เช่น ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับงาน
นี้ ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา พ.ศ. 2561 –
 2564  หน้า 115    
6)  ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจ-จ านวน 20,000.00 บาท   
เกี่ยวกับเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ในกิจกรรมต่างๆตามรายละเอียดของโครงการ เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากรค่าอาหาร ค่าเอกสาร ค่าปูาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นส าหรับงานนี้ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา พ.ศ. 2561 –
 2564  หน้า 108     
7)  ค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  จ านวน 50,000.00 บาท   
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆตามรายละเอียดของโครงการ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเอกสาร ค่าปูายและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าส าหรับงานนี้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 118     
 

งบอุดหนุน       รวม       36,000.00  บาท 
 ค่าใช้สอย      รวม       36,000.00  บาท 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ    จ านวน       36,000.00  บาท 
 - เพื่ออุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านตาก ตามโครงการอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริม
เยาวชนกลุ่มเส่ียงด้านนันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม  เป็นเงิน 20,000 บาท  เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ด้านกีฬา การจัดลานดนตรีต้านยาเสพ
ติด ประกวดวาดภาพ  ประกวดค าขวัญ และการเข้าค่ายท าความดีเพื่อสังคม เป็น
ต้น ตามหนังสืออ าเภอบ้านตาก ที่ ตก 0218.2/ว 467  ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 
ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา พ.ศ. 2561 –2564 
 หน้า 146    
  
          



 
                                                                                      

        -98- 
 

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
1) อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอบ้านตาก   จ านวน  6,000.00  บาท     
 -  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานของกิ่งกาชาดอ าเภอบ้านตาก ใน
การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมในเขตพ้ืนที่อ าเภอบ้านตาก ตามหนังสือกิ่งกาชาดอ าเภอบ้านตาก ที่ 38 /2560 ลง
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท้องฟูา พ.ศ. 2560 – 2564 หน้า 147 
2) อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดตาก       จ านวน 10,000.00  บาท              
 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมตามแผนงานเหล่ากาชาดจังหวัด
ตาก ประจ าป ี 2560 ตามหนังสือเหล่ากาชาดจังหวัดตาก  ที่ กช.ตก.ว 182/2560  ลง
วันที่  30  พฤษภาคม  2560  ปรากฏในแผน พัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท้องฟูา พ.ศ. 2560 – 2564 หน้า 147   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                      

 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา 

อ าเภอบ้านตาก   จังหวัดตาก 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งบประมาณท้ังสิ้น  375,000.00  บาท 
 

งานกีฬาและนันทนาการ      รวม      100,000.00  บาท 
งบด าเนินงาน       รวม      100,000.00  บาท 
 ค่าใช้สอย      รวม      100,000.00  บาท 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
1) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา ส่งเสริมสนับสนุน- จ านวน      100,000.00  บาท 
การแข่งขันกีฬาในต าบลและหน่วยงานอ่ืน   
-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา  ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในต าบล 
และหน่วยงานอื่นด าเนินการ  ตามรายละเอียดโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์   
ค่าเงินรางวัล  เป็นต้น  และค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่จ าเป็นส าหรับงานนี้   
ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา พ.ศ.2561 –2564หน้า 131   

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น      รวม      275,000.00  บาท 
งบด าเนินงาน       รวม      260,000.00  บาท 
 ค่าใช้สอย      รวม      260,000.00  บาท 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
1) ค่าใช้จ่ายการจัดงานประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า  จ านวน       30,000.00  บาท 
ท าบุญเดือนเก้า 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า ตามรายละเอียด
โครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ าด่ืม ค่าปูายโครงการ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ที่จ าเป็นส าหรับงานนี้  ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา  
พ.ศ.2561 – 2564  หน้า 134   
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2)  ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันประเพณีปีใหม่ม้ง จ านวน      40,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ตามรายละเอียด
โครงการ เช่น เครื่องแต่งกาย ค่าอาหาร ค่าน้ าด่ืม ค่าปูายโครงการ เป็นต้น 
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับงานนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วน
ต าบลท้องฟูา พ.ศ.2561 – 2564  หน้า 134 
3)  ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันลอยกระทง  จ านวน     1 30,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง  ตามรายละเอียด
โครงการ  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าน้ าด่ืม  ค่าปูายโครงการ  เป็นต้น   
และค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่จ าเป็นส าหรับงานนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา พ.ศ.2561 – 2564  หน้า 134     
3)  ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ จ านวน      30,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ  ตามรายละเอียด
โครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ าด่ืม ค่าปูายโครงการ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายต่างๆ  
ที่จ าเป็นส าหรับงานนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา  
พ.ศ.2561 – 2564  หน้า 134     
4)  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ จ านวน      30,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ตามรายละเอียดโครงการ เช่น วัน
เข้าพรรษา วันออกพรรษา และวันส าคัญทางศาสนา เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี
องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา พ.ศ.2561-2564 หน้า 134 

งบเงินอุดหนุน       รวม       15,000.00  บาท 
 ค่าใช้สอย      รวม       15,000.00  บาท 

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ    จ านวน       15,000.00  บาท 
อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอบ้านตาก         
-  โครงการอุดหนุนกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น และวันส าคัญของชาติ   
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและงานรัฐพิธีต่าง ๆ  
ตามหนังสืออ าเภอบ้านตาก ที ่ตก 0218.2/ว 467 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560  
ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา พ.ศ.2561 –2564 
หน้า 147    
 
 



 
                                                                                      

 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา 

อ าเภอบ้านตาก   จังหวัดตาก 
แผนงานการเกษตร 

งบประมาณท้ังสิ้น  145,000.00  บาท 
 

งานส่งเสริมการเกษตร      รวม       20,000.00  บาท 
งบด าเนินงาน       รวม       20,000.00  บาท 
 ค่าใช้สอย      รวม       20,000.00  บาท 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
1)  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ- จ านวน     10,000.00  บาท 
บริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ
และ  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลท้องฟูาตามรายละเอียด
โครงการ เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม เป็นต้น  ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา  
พ.ศ.2561 – 2564  หน้า 105 
2)  ค่าใช้จ่ายโครงการเพาะช ากล้าไม้(ธนาคารกล้าไม้) จ านวน     10,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพาะช ากล้าไม้ ตามรายละเอียดโครงการ เช่น  
ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่ากล้าพันธุ์ไม้ ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะช ากล้า
ไม ้ค่าปุ๋ย ค่าแกลบขี้เถ้า ดินด า เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วน
ต าบลท้องฟูา พ.ศ.2561 – 2564  หน้า 137  

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปุาไม้     รวม       125,000.00  บาท 
งบด าเนินงาน       รวม       120,000.00  บาท 
 ค่าใช้สอย      รวม       120,000.00  บาท 
 
 

 



 
                                                                                      

       -102- 
 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
1) ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ-  จ านวน         30,000.00  บาท 
รักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน 
-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามรายละเอียด
โครงการ  เช่น  ค่าต้นราชพฤกษ์  ค่าปุ๋ย  ค่าดิน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที ่  
จ าเป็นในงานนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหาร ส่วนต าบลท้องฟูา  
พ.ศ.2561 – 2564  หน้า 137 
2)  ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและรณรงค์-  จ านวน         30,000.00  บาท 
ปูองกันควบคุมไฟปุา 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและรณรงค์ปูองกันควบคุมไฟปุา  
ตามรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่ากระดาษเครื่องเขียน  
ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี
องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา พ.ศ.2561 – 2564  หน้า 138 
3)  ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และส่งเสริม-   จ านวน   10,000.00 บาท 
การปลูกหญ้าแฝก ตามแนวพระราชด าริ 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนว
พระราชด าริ ตามรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การ
บริหารส่วนต าบลท้องฟูา พ.ศ.2561 – 2564  หน้า 137 
4)  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์-  จ านวน   50,000.00 บาท 
และวัฒนธรรม 
-  เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในต าบลตาม
รายละเอียดโครงการ เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่จ าเป็นในงานนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วน ต าบลท้องฟูา  
พ.ศ.2561 – 2564  หน้า 69 
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งบเงินอุดหนุน       รวม       5,000.00  บาท 
 เงินอุดหนุน      รวม       5,000.00  บาท 

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ    จ านวน        5,000.00  บาท 
อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอบ้านตาก   
- โครงการอุดหนุนโครงการสนับสนุนการปูองกันและฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสนับสนุนปูองกัน  และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม ตามหนังสืออ าเภอบ้านตาก   ที่ ตก 0218.2/ว 467  ลงวันที่  13
กรกฎาคม  2560  ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา   
พ.ศ.2561 – 2564  หน้า 148 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                      

 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา 

อ าเภอบ้านตาก   จังหวัดตาก 
แผนงานงบกลาง 

งบประมาณท้ังสิ้น  6,613,738.00  บาท 
 

งบกลาง        รวม 6,613,738.00  บาท  
 งบกลาง       รวม 6,613,738.00  บาท 
  งบกลาง       รวม    6,613,738.00  บาท 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   จ านวน   125,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตน  
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด   
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จ านวน   550,000.00  บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา 
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ- จ านวน     50,000.00 บาท   
โครงการอ่ืน  

 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     จ านวน   3,778,800.00  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อายุ  ตามระเบียบและหนังส่ังการดังนี้ 

      1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 2429   
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554  เรื่อง  แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ ผู้สูงอายุประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2555 เพิ่มเติม  ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา
พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 117 
เบี้ยยังชีพคนพิการ     จ านวน   1,238,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้   

   1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0891.3/ว 3609  
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร  
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ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2553  (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี
องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 117 
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์     จ านวน   102,000.00  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหาร  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
     1) กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 16 และข้อ 17  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1381  ลงวันที่  2  กรกฎาคม 2558 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา  
พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 117 
ส ารองจ่าย      จ านวน   522,238.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วน  ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
ได ้เช่น การเกิดสาธารณ ภัยต่างๆ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว
ฯลฯ ) หรือกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจ่ายไว้  หรือเพ่ือ
ปูองกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หรือกรณี ที่มีหนังสือสั่งการ 
ให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้  ตามข้อ19 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่3) พ.ศ.2543       
รายจ่ายตามข้อผูกพัน     จ านวน   100,000.00  บาท 
-  เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลท้องฟูา  เป็นเงิน  90,000.00 บาท ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็น
เงิน  10,000.00  บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ ตก 0891.4/ว 2502  ลงวันที่  20 สิงหาคม 2553      
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เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ-   จ านวน   147,700.00  บาท 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)      
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ออกตามความใน
พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 24 กันยายน 2550 ในอัตราร้อย
ละ 1 ของประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยไม่รวมรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน มารวมค านวณแต่ในกรณีจัดท า
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ แยกจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้ต้ังจ่ายเงิน
สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กทบ.) ด้วยโดยได้น าเงินช่วยเหลือ
จากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                      

 

 

 

ส่วนที่ 3 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา 

อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 

 
 

 



 
                                                                                      

 

 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 

งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการกิจการประปา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา 

อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 

 
ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น  1,100,000.00  บาท  แยกเป็น 
รายได้  เป็นเงิน 1,100,000 บาท 
 ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า     จ านวน    517,500.00   บาท 

เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จ านวน    550,000.00   บาท 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร     จ านวน        2,500.00  บาท 
 

ผลประโยชน์อ่ืน       รวม         30,000.00  บาท 
ค่าธรรมเนียม       จ านวน      30,000.00  บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                      

 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกิจการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา 

อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 

 

ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น  1,100,000.00  บาท  
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น 
งบบุคลากร  เป็นเงิน 120,000.00 บาท 

 เงินเดือน  (ฝุายประจ า)     จ านวน  120,000.00 บาท 
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน  108,000.00 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุง 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา   
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   จ านวน   12,000.00 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของ 
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
จ านวน 2 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 
 

งบด าเนินการ  เป็นเงิน 980,000.00 บาท 
ค่าตอบแทน        รวม      20,000.00  บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก ่อปท. จ านวน  1 0,000.00  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีพิเศษ  
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน  1 0,000.00  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างซึ่งเป็นงานเร่งด่วน  
หรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้      
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ค่าใช้สอย       รวม    338,160.00  บาท 
 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน  318,160.00  บาท 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน  

ค่าทดสอบคุณภาพน้ าประปา หรือค่าจ้างเหมาคนงานประปา  
บริการอื่นๆ ที่จ าเป็น  เป็นต้น    
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน    20,000.00  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จ านวน 20,000 
บาท  เช่น ซัมเมอร์ส  ปั๊มน้ า  หอยโข่ง  เป็นต้น 

 ค่าวัสดุ        รวม 71,840.00  บาท  
  วัสดุก่อสร้าง      จ านวน 51,840.00  บาท  
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าท่อประปา  ประแจจับท่อ  
  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆเป็นต้น  
  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   จ านวน 10,000.00  บาท  
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคมีภัณฑ์  ผงคลอรีน 
  สารส้ม  ปูนขาว  เป็นต้น  
  วัสดุอื่น       จ านวน  10,000.00 บาท  
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆที่จ าเป็นในกิจการประปา     
 ค่าสาธารณูปโภค      รวม 550,000.00  บาท  
  ค่าไฟฟูา      จ านวน 550,000.00  บาท  
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาในงานกิจการประปา  
  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟูา  
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