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177 ม.1 ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250  ซอย-  ถนนพหลโยธิน-โป่งมอญ  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ แม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  57250

พืนที 34.26 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 3,073 คน

ชาย 1,495 คน

หญิง 1,578 คน

ข้อมูล ณ วันที 6 กันยายน 2559



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา

อําเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดําอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดําจึงขอชีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 17,824,481.64 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 7,113,751.34 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,176,944.47 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 2 โครงการ รวม 22,020.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 333,372.40 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จํานวน 13,900,322.29 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 231,811.87 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 27,204.50 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 53,478.31 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 2,380.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 9,456,688.61 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 4,128,759.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 6,304,532.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 11,776,763.82 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 429,409.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 5,378,315.32 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,604,797.50 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,611,742.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 752,500.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 5,381,052.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 90,000.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา
อําเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย

รายรับจริง ปี  2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร 207,474.40 210,000.00 250,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 23,806.10 35,000.00 41,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 118,972.78 100,000.00 122,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 51,810.00 65,000.00 55,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บ 402,063.28 410,000.00 468,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 12,280,378.76 12,590,000.00 12,810,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 12,280,378.76 12,590,000.00 12,810,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 4,643,814.00 5,500,000.00 11,222,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4,643,814.00 5,500,000.00 11,222,000.00

รวม 17,326,256.04 18,500,000.00 24,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 490,532.00 804,000.00 6,308,380.00

งบบุคลากร 6,400,113.32 7,140,920.00 8,631,920.00

งบดําเนินงาน 3,708,864.03 6,304,380.00 5,424,700.00

งบลงทุน 1,247,690.00 3,314,700.00 3,047,500.00

งบรายจ่ายอืน 11,000.00 10,000.00 12,000.00

งบเงินอุดหนุน 880,680.00 926,000.00 1,075,500.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 12,738,879.35 18,500,000.00 24,500,000.00

รวม 12,738,879.35 18,500,000.00 24,500,000.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา

อําเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา
อําเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 9,623,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 150,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,370,780

แผนงานสาธารณสุข 82,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,484,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 185,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 235,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 40,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 6,308,380

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 24,500,000



แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,525,840 0 1,242,000 6,767,840

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 0 0 2,052,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,473,120 0 1,242,000 4,715,120

งบดําเนินงาน 2,052,000 0 690,000 2,742,000

    ค่าตอบแทน 277,000 0 230,000 507,000

    ค่าใช้สอย 1,002,000 0 380,000 1,382,000

    ค่าวัสดุ 400,000 0 80,000 480,000

    ค่าสาธารณูปโภค 373,000 0 0 373,000

งบลงทุน 20,000 0 0 20,000

    ค่าครุภัณฑ์ 20,000 0 0 20,000

งบรายจ่ายอืน 0 12,000 0 12,000

    รายจ่ายอืน 0 12,000 0 12,000

งบเงินอุดหนุน 82,000 0 0 82,000

    เงินอุดหนุน 82,000 0 0 82,000

                                             รวม 7,679,840 12,000 1,932,000 9,623,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 150,000 150,000

    ค่าใช้สอย 110,000 110,000

    ค่าวัสดุ 40,000 40,000

                                             รวม 150,000 150,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา
อําเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,202,080 0 1,202,080

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,202,080 0 1,202,080

งบดําเนินงาน 490,000 1,037,700 1,527,700

    ค่าตอบแทน 60,000 0 60,000

    ค่าใช้สอย 390,000 585,000 975,000

    ค่าวัสดุ 25,000 452,700 477,700

    ค่าสาธารณูปโภค 15,000 0 15,000

งบเงินอุดหนุน 0 641,000 641,000

    เงินอุดหนุน 0 641,000 641,000

                                             รวม 1,692,080 1,678,700 3,370,780

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 30,000 30,000

    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน 52,500 52,500

    เงินอุดหนุน 52,500 52,500

                                             รวม 82,500 82,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

                                             รวม 20,000 20,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 662,000 0 662,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 662,000 0 662,000

งบดําเนินงาน 495,000 0 495,000

    ค่าตอบแทน 70,000 0 70,000

    ค่าใช้สอย 305,000 0 305,000

    ค่าวัสดุ 120,000 0 120,000

งบลงทุน 33,500 2,994,000 3,027,500

    ค่าครุภัณฑ์ 33,500 0 33,500

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 2,994,000 2,994,000

งบเงินอุดหนุน 0 300,000 300,000

    เงินอุดหนุน 0 300,000 300,000

                                             รวม 1,190,500 3,294,000 4,484,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 185,000 185,000

    ค่าใช้สอย 185,000 185,000

                                             รวม 185,000 185,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 95,000 140,000 235,000

    ค่าใช้สอย 95,000 140,000 235,000

                                             รวม 95,000 140,000 235,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 30,000 10,000 40,000

    ค่าใช้สอย 20,000 10,000 30,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

                                             รวม 30,000 10,000 40,000



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 6,308,380 6,308,380

    งบกลาง 6,308,380 6,308,380

                                             รวม 6,308,380 6,308,380



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 9,623,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 150,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,370,780

แผนงานสาธารณสุข 82,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,484,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 185,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 235,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 40,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 6,308,380

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 24,500,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (จนถึงฉบับทีแก้ไขเพิมเติม) มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา และโดยอนุมัติของนายอําเภอแม่ลาว

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจํานวนรวมทังสิน 24,500,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
24,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดําปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา
อําเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา
อําเภอ แม่ลาว  จังหวัดเชียงราย

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 98,612.00 113,939.00 146,574.55 150,000 20.00 % 180,000

     ภาษีบํารุงท้องที 43,914.38 0.00 55,425.85 55,000 0.00 % 55,000

     ภาษีป้าย 3,188.00 6,477.00 5,474.00 5,000 200.00 % 15,000

รวมหมวดภาษีอากร 145,714.38 120,416.00 207,474.40 210,000 250,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 795.40 834.20 562.60 500 200.00 % 1,500

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 3,607.50 654.50 2,000 0.00 % 2,000
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 0.00 0.00 3,000 0.00 % 3,000

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 0.00 170.00 0 0.00 % 0

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 830.00 820.00 890.00 1,000 0.00 % 1,000

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 300.00 21,960.00 606.00 1,500 -33.33 % 1,000

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 500

     ค่าปรับการผิดสัญญา 8,531.00 7,570.00 1,973.00 5,000 200.00 % 15,000

     ค่าปรับอืน ๆ 0.00 0.00 500.00 0 0.00 % 0
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 19,145.00 18,195.00 18,330.00 20,000 -25.00 % 15,000

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 200.00 120.00 1,000 0.00 % 1,000

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 29,601.40 53,186.70 23,806.10 35,000 41,000
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 2,000

     ดอกเบีย 120,692.25 90,369.90 118,972.78 100,000 20.00 % 120,000

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 120,692.25 90,369.90 118,972.78 100,000 122,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินทีมีผู้อุทิศให้ 638.00 191.85 0.00 0 0.00 % 0

     ค่าขายแบบแปลน 140,500.00 29,500.00 45,500.00 60,000 -16.67 % 50,000

     ค่าเขียนแบบแปลน 1,000.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 3,000

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 234.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 250.00 4,790.00 6,310.00 5,000 -60.00 % 2,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 142,622.00 34,481.85 51,810.00 65,000 55,000

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 268,307.10 300,000 33.33 % 400,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,103,417.81 8,177,901.19 8,330,065.28 8,000,000 2.50 % 8,200,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 1,273,314.96 1,370,012.38 1,232,962.31 1,500,000 0.00 % 1,500,000

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 58,867.24 60,872.74 60,318.52 50,000 0.00 % 50,000

     ภาษีสุรา 567,681.04 625,486.24 640,939.48 700,000 0.00 % 700,000

     ภาษีสรรพสามิต 1,241,097.33 850,785.28 1,103,024.90 1,300,000 0.00 % 1,300,000

     ค่าภาคหลวงแร่ 18,515.09 14,236.55 13,076.66 15,000 0.00 % 15,000

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 50,965.47 58,828.78 39,098.25 45,000 0.00 % 45,000
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 1,377,668.30 708,874.00 500,267.00 600,000 0.00 % 600,000

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 0.00 0.00 510.00 0 0.00 % 0

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 0.00 0.00 91,809.26 80,000 -100.00 % 0

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,691,527.24 11,866,997.16 12,280,378.76 12,590,000 12,810,000
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 4,419,594.68 5,120,145.00 4,643,814.00 5,500,000 104.04 % 11,222,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 4,419,594.68 5,120,145.00 4,643,814.00 5,500,000 11,222,000

รวมทุกหมวด 18,549,751.95 17,285,596.61 17,326,256.04 18,500,000 24,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา

อําเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 24,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร รวม 250,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 180,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 55,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 41,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 500 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 122,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
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ดอกเบีย จํานวน 120,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 55,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา
ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 3,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 12,810,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 400,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,200,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีสุรา จํานวน 700,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,300,000 บาท
ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 45,000 บาท
ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 600,000 บาท
ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 11,222,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 11,222,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 495,840 407,175.45 514,080 514,080 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 38,400 31,638.68 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 38,400 31,638.68 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 82,560 56,919.04 8,400 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 1,252,445.34 921,760 1,368,000 1,368,000 0 % 1,368,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,907,645.34 1,449,131.85 1,974,720 2,052,720 2,052,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 992,028 1,143,540 1,992,592.14 2,189,680 23.27 % 2,699,120

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 180,384 98,624.19 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 121,483.87 151,200 193,200 8.7 % 210,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 287,640 296,800 409,811 432,000 0 % 432,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 149,760 124,800 46,000 60,600 -20.79 % 48,000

เงินอืนๆ 0 53,290.32 67,200 79,800 5.26 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,651,812 1,838,538.38 2,666,803.14 2,955,280 3,473,120

รวมงบบุคลากร 3,559,457.34 3,287,670.23 4,641,523.14 5,008,000 5,525,840

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา
อําเภอแม่ลาว    จังหวัดเชียงราย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 3,000 18,000 508,350 180,000 11.11 % 200,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 38,500 28,000 42,000 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 19,580 32,216 17,747 25,000 40 % 35,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 140,045 29,938 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 198,625 118,654 554,097 247,000 277,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 206,162 374,341.1 339,385 301,000 79.4 % 540,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 52,875 40,975 32,375 60,000 -30 % 42,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 0 57,020 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการเลือกตัง 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายต่างๆ สําหรับการเลือกตัง 0 236,902.5 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี วันสําคัญ
ของทางราชการ 1,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 31,009 0 149,699.75 200,000 -10 % 180,000

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกป่าทดแทน 14,950 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดร้านจําหน่ายสินค้า OTOP 
งานมหกรรมอาหารและของดีอําเภอแม่
ลาว ครังที 3 ประจําปี 2558

0 0 20,000 0 0 % 0

โครงการทําบุญอาคารอเนกประสงค์หลัง
ใหม่ อบต.ป่าก่อดํา 0 49,990 0 0 0 % 0

โครงการบริการสาธารณะสัญจร 33,000 0 0 0 0 % 0

โครงการโลกสีเขียว 10,000 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 0 0 19,950 50,000 -40 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการอบรมศึกษาดูงานเพิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 0 70,000 13,950 0 100 % 50,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ พ.ร.บ
. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540

0 0 4,900 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 16,195 11,450.23 55,528.8 100,000 50 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 365,191 840,678.83 635,788.55 711,000 1,002,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 112,005 152,744 59,973 85,000 -5.88 % 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,940 47,865 26,435 45,000 -55.56 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 23,192 9,760 280 60,000 -50 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 108,253 96,029 70,771.2 185,400 7.87 % 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 19,214 4,616 14,418 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,245 23,078 15,092 40,000 0 % 40,000

วัสดุอืน 3,780 4,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 320,629 338,092 186,969.2 445,400 400,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 125,482.86 132,708.58 131,391.03 150,000 100 % 300,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 11,124.75 11,724.07 10,988.79 15,000 0 % 15,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,304 15,597 11,831 15,000 33.33 % 20,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 17,354.63 17,812.29 24,010.1 36,000 5.56 % 38,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 164,266.24 177,841.94 178,220.92 216,000 373,000

รวมงบดําเนินงาน 1,048,711.24 1,475,266.77 1,555,075.67 1,619,400 2,052,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเครืองถ่ายเอกสาร 0 95,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือชุดรับแขก 20,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 5,000 4,900 0 0 0 % 0

โครงการจัดซือพรมพร้อมติดตัง พรมอัด
ห่วง3,000จํานวน 230 ตารางหลา หลา
ละ 300 บาท

0 0 0 69,000 -100 % 0

จัดซือเก้าอีจัดเลียง 0 0 0 63,000 -100 % 0

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 0 0 0 5,000 -100 % 0

จัดซือเครืองดูดฝุ่น 0 0 0 15,000 -100 % 0

จัดซือเครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา 0 0 0 18,000 -100 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 36,000 BTU

0 0 43,700 0 0 % 0

จัดซือชันวางแฟ้มตัง 2 ชัน 0 0 0 5,000 -100 % 0

จัดซือตู้เก็บเอกสาร 0 5,000 0 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะพับโฟเมก้าขาว 0 0 0 36,000 -100 % 0

จัดซือโต๊ะหมู่บูชา 0 0 0 19,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 0 6,990 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 47,400 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือจอรับภาพ 0 9,700 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 0 39,000 -100 % 0

จัดซือจอรับภาพ 0 0 0 19,800 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองล้างขวดและถังภายใน แบบ
ฉีดเรซิน 0 26,500 0 0 0 % 0

หัวบรรจุขวดนํา แบบ 20 หัวจ่าย 0 7,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 22,690 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ 0 21,800 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 1 0 0 0 23,000 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์เลเซอร์ 0 0 0 7,300 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 113,394.74 41,739.03 0 50,000 -60 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 161,084.74 266,929.03 43,700 369,900 20,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างป้ายบอกเขต อบต.ป่า
ก่อดํา 0 60,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร ของอบต.ป่าก่อดํา 0 80,000 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 140,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 161,084.74 406,929.03 43,700 369,900 20,000

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 405,629.01 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 405,629.01 0 0 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0 405,629.01 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 20,000 10,000 25,000 25,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 92,500 106,000 66,500 72,000 6.94 % 77,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 5,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 5,000 5,000 0 % 5,000

รวมเงินอุดหนุน 112,500 116,000 101,500 102,000 82,000

รวมงบเงินอุดหนุน 112,500 116,000 101,500 102,000 82,000

รวมงานบริหารทัวไป 4,881,753.32 5,691,495.04 6,341,798.81 7,099,300 7,679,840

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 40,060 13,015 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 40,060 13,015 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 40,060 13,015 0 0 0

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และ/หรือสิงก่อ
สร้าง

9,500 0 0 0 0 % 0

รายจ่ายอืน 0 9,500 11,000 11,000 9.09 % 12,000

รวมรายจ่ายอืน 9,500 9,500 11,000 11,000 12,000

รวมงบรายจ่ายอืน 9,500 9,500 11,000 11,000 12,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 49,560 22,515 11,000 11,000 12,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 623,835 668,560 997,640.23 1,148,720 4.46 % 1,200,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 86,940 50,874.5 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 38,499.95 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 710,775 757,934.45 1,039,640.23 1,190,720 1,242,000

รวมงบบุคลากร 710,775 757,934.45 1,039,640.23 1,190,720 1,242,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 46,900 11,900 21,350 123,000 21.95 % 150,000

ค่าเช่าบ้าน 48,000 22,451.55 15,000 25,500 135.29 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 9,562 7,530 4,315 15,000 33.33 % 20,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 108,800 50 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 213,262 41,931.55 40,665 163,500 230,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 98,481 153,725 185,924 200,000 0 % 200,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้และการจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนที
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 0 85,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 0 12,630 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการเดินทางไปราชการ 0 0 13,734 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 19,966 0 0 65,000 -7.69 % 60,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 76,776 84,000 86,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้และการจัดทํา/ปรับปรุงข้อมูล
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 0 0 100 % 85,000

โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัด
ซือจัดจ้างขององค์กรปกครองท้องถิน 0 0 0 0 100 % 25,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ
ทะเบียนพาณิชย์,การจัดเก็บภาษีต่างๆ
ของท้องถินให้แก่ผู้ประกอบการและ
ประชาชน

9,982 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,397 5,870 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 206,602 256,225 285,658 360,000 380,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 35,000 47,276 26,879 45,000 0 % 45,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,025 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,686 21,420 14,400 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 53,711 68,696 41,279 85,000 80,000

รวมงบดําเนินงาน 473,575 366,852.55 367,602 608,500 690,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ 22,690 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 23,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,690 0 0 23,000 0

รวมงบลงทุน 22,690 0 0 23,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 208,579.1 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 208,579.1 0 0 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0 208,579.1 0 0 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,207,040 1,333,366.1 1,407,242.23 1,822,220 1,932,000

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 6,138,353.32 7,047,376.14 7,760,041.04 8,932,520 9,623,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 24,400 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 24,400 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 24,400 0 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 24,400 0 0 0

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 37,650 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 37,650 0 0 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ต่างๆ 94,431.5 150,316 0 0 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 6/9/2559  10:07:24 หน้า : 9/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบน
ถนน/ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล (7 วัน
อันตราย)

0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกทบทวน อปพร. 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรม อปพร. จัดตังใหม่
เพิมเติม 0 0 0 63,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกัน/แก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน 0 0 8,980 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและ
ปัญหาหมอกควัน 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและลด
ปัญหาหมอกควัน 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล (7 วัน
อันตราย) 0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ประจําปีงบประมาณ 2556 6,700 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมการป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและอาชญากรรม 9,980 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพ อปพร. 0 44,130 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 111,111.5 194,446 8,980 123,000 110,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 35,100 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 8,800 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 43,900 0 10,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 148,761.5 238,346 8,980 133,000 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือครุภัณฑ์เกียวกับงานบรรเทา
สาธารณภัย 9,050 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,050 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 9,050 0 0 0 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 157,811.5 238,346 8,980 133,000 150,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 157,811.5 262,746 8,980 133,000 150,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 133,610 146,880 125,629.95 34,560 2,793.52 % 1,000,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 46,390 11,010 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 0 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 10,800 16,720 5,320 22,000 559.45 % 145,080

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 23,440 2,000 650 % 15,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 190,800 174,610 154,389.95 58,560 1,202,080

รวมงบบุคลากร 190,800 174,610 154,389.95 58,560 1,202,080

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,200 1,760 1,760 5,000 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 19,014 1,209 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 21,214 2,969 1,760 5,000 60,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 97,240 76,000 132,000 311,800 -0.58 % 310,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,048 2,258 12,630 60,000 -33.33 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 6,000 -100 % 0

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 42,834.5 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,950 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 155,072.5 78,258 144,630 387,800 390,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 16,752 14,816 10,310 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 12,544 7,257 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,811 2,641 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 31,107 24,714 10,310 25,000 25,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 15,000

รวมงบดําเนินงาน 207,393.5 105,941 156,700 417,800 490,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือตู้บานเลือนกระจก 3,900 0 0 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีสํานักงาน 0 0 0 12,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,900 0 0 12,000 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างห้องนําศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ป่าก่อดํา 240,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ป่าก่อดํา 0 165,000 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 240,000 165,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 243,900 165,000 0 12,000 0

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 142,716.9 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 142,716.9 0 0 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0 142,716.9 0 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 642,093.5 588,267.9 311,089.95 488,360 1,692,080

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมอบวุฒิบัตร เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อ
ดํา

4,750 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อ
ดํา

0 6,875 0 0 0 % 0

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 0 44,941 19,672 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการเรียนรู้/อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้อง
ถิน 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดํา 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กนัก
เรียน ศพด.อบต.ป่าก่อดํา 0 0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและ
เยาวชน ประจําปีงบประมาณ 2559 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน)

218,400 0 414,400 448,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (สนับสนุนค่าอาหารกลาง
วัน ศพด. อบต.ป่าก่อดํา)

0 0 0 0 100 % 367,500

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าวัสดุจัดการเรียนการ
สอนรายหัวของศพด.อบต.ป่าก่อดํา)

0 0 0 0 100 % 127,500

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน)

0 165,200 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพ
บุคลากรทางการศึกษา 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมภาษาจีน 35,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 258,150 217,016 434,072 518,000 585,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,512 3,024 15,000 15,000 0 % 15,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 384,365.56 490,989.9 438,796.36 485,600 -10.89 % 432,700

รวมค่าวัสดุ 385,877.56 494,013.9 453,796.36 505,600 452,700

รวมงบดําเนินงาน 644,027.56 711,029.9 887,868.36 1,023,600 1,037,700

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 4 ตัว จํานวนเงิน 
158,000 บาท ตามรายการดังต่อไปนี
1. เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอก
อากาศ)ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู 
จํานวน 1 ตัว ราคา 33,000 บาท
2. เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอก
อากาศ)ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000บีทียู 
จํานวน 1 ตัว ราคา 37,000 บาท
3. เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอก
อากาศ)ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู 
จํานวน 2 ตัว ตัวละ 44,000 บาท รวม
เป็นเงิน 88,000 บาท

0 0 0 158,000 -100 % 0

จัดซือโต๊ะสําหรับทานอาหารพร้อมเก้าอี 
(สําหรับเด็ก) 0 0 0 67,400 -100 % 0

วันทีพิมพ์ : 6/9/2559  10:07:24 หน้า : 15/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

จัดซือมุ้งลวดพร้อมติดตังให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดํา ขนาด
กว้าง 1 เมตรยาว 2 เมตร จํานวน 19 
ชุด

0 0 0 30,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตังให้
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด
กว้าง5.40เมตรสูง1.50เมตร จํานวน 
14 ชุด ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี(2559-2561)ลําดับที 3 หน้า 72

0 0 0 37,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 293,600 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 293,600 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 584,900 865,000 716,680 714,000 -10.22 % 641,000

รวมเงินอุดหนุน 584,900 865,000 716,680 714,000 641,000

รวมงบเงินอุดหนุน 584,900 865,000 716,680 714,000 641,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,228,927.56 1,576,029.9 1,604,548.36 2,031,200 1,678,700

รวมแผนงานการศึกษา 1,871,021.06 2,164,297.8 1,915,638.31 2,519,560 3,370,780

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ 14,985 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 14,985 0 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 14,985 0 0 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 14,985 0 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าดําเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันโรคติดต่อ/โรคไม่
ติดต่อชนิดต่างๆ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า 0 14,975 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 14,975 0 20,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 14,975 0 20,000 30,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 105,000 52,500 105,000 -50 % 52,500

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 70,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 70,000 105,000 52,500 105,000 52,500

รวมงบเงินอุดหนุน 70,000 105,000 52,500 105,000 52,500

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 70,000 119,975 52,500 125,000 82,500

รวมแผนงานสาธารณสุข 84,985 119,975 52,500 125,000 82,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ,ผู้
พิการ,ผู้ป่วยโรคเอดส์,ผู้ด้อยโอกาส,ผู้
ยากไร้และผู้ยากจน

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้ติด
เชือเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 0 20,000 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้ป่วย
โรคเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 0 0 23,675 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 20,000 23,675 30,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 20,000 23,675 30,000 20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 20,000 23,675 30,000 20,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 20,000 23,675 30,000 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 301,390 400,040 422,560 498,240 0.35 % 500,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 3,560 1,800 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 90,000 108,000 0 % 108,000

วันทีพิมพ์ : 6/9/2559  10:07:24 หน้า : 18/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 10,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 304,950 443,840 564,560 660,240 662,000

รวมงบบุคลากร 304,950 443,840 564,560 660,240 662,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 9,000 33,000 36,000 36,000 11.11 % 40,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,874 3,639 0 5,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 1,080 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 13,954 36,639 36,000 41,000 70,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 105,978 120,326 150,687 362,500 -44.83 % 200,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 0 9,166 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 7,500 35,000 0 % 35,000

ค่าเดินทางไปราชการ 13,724 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดระบบบริหารจัดการนําทังนํา
ผิวดินและนําใต้ดิน 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,500 2,160 30,210 104,280 -80.82 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 123,202 131,652 188,397 501,780 305,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,924 6,228 16,022 20,000 -50 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 53,628.55 59,898 99,995 100,000 -50 % 50,000
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วัสดุก่อสร้าง 111,013 139,436 79,840 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,060 8,382 235 5,000 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 181,625.55 213,944 196,092 205,000 120,000

รวมงบดําเนินงาน 318,781.55 382,235 420,489 747,780 495,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือตู้เอกสาร ชนิด 2 บานพับ 0 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 0 0 0 0 100 % 13,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 0 0 5,990 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซือเครืองหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม 30,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือล้อวัดระยะทาง 10,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองพิมพ์ (ปรินเตอร์) 0 0 0 9,900 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 40,000 0 5,990 41,900 33,500

รวมงบลงทุน 40,000 0 5,990 41,900 33,500

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 88,797.28 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 88,797.28 0 0 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0 88,797.28 0 0 0
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 27,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 27,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 27,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 663,731.55 914,872.28 991,039 1,476,920 1,190,500

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถยนต์บรรทุกติดตังเครนไฮดร
อลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 0 0 2,400,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซือเทปวัดระยะ 0 0 0 3,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 2,400,000 3,500 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่
ที 4 บ้านท่าขีเหล็ก ตําบลป่าก่อดํา 0 0 0 87,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่
ที 6 บ้านสันหนองล้อม ตําบลป่าก่อดํา 0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 หมู่
ที 5 บ้านแม่ผง ตําบลป่าก่อดํา 0 0 0 260,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 หมู่
ที 1 บ้านโป่งมอญ ตําบลป่าก่อดํา 0 0 0 265,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า
สุสาน หมู่ที 11 บ้านสันหนองบัว ตําบล
ป่าก่อดํา

0 0 0 200,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 2 
บ้านหนองบัว ตําบลป่าก่อดํา 0 0 0 240,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย 2 ซอย 7 
และ ซอย 8 หมู่ที 3 0 0 0 0 100 % 310,000

โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที 11 0 0 220,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 4 บ้านท่าขีเหล็ก 260,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 5 บ้านแม่ผง 0 179,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนไปหมู่ที 7 เทศบาลตําบลป่า
ก่อดํา

0 0 0 0 100 % 264,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางเข้าสุสานหนองกวาง 0 0 79,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมไหล่ทาง ซอย 14 หมู่ที 1 0 0 300,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมไหล่ทาง ซอย 3 ซอย 5 หมู่ที 
2

0 0 0 370,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมไหล่ทาง ซอย 3 สันสลี หมู่ที 
5

0 0 324,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมไหล่ทาง ซอย 5 หมู่ที 3 0 0 218,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมไหล่ทาง ซอย 6 และซอย 4 
หมู่ที 3 บ้านต้นม่วง

0 0 0 206,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมไหล่ทาง ซอย 9 หมู่ที 5 บ้าน
แม่ผง

0 0 0 270,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมไหล่ทาง ซอยประปา - ซอย 
4 (บ้านนายทรา) หมู่ที 5

0 0 0 0 100 % 290,000
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเลียบคลองชลประทานทางเข้า
สุสาน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที 11

0 0 0 0 100 % 366,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเลียบคลองชลประทานทางเข้า
สุสาน หมู่ที 11 บ้านสันหนองบัว

0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถังเก็บนําประปา หมู่ที 
4 0 0 179,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีต หน้า
ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที 2 บ้านหนอง
บัว

0 180,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านพร้อม
หอถังสูง ม.5 214,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างพนังกําแพงกันดิน
สไลด์ ซอย 4 หมู่ที 4 0 0 0 0 100 % 359,000

โครงการก่อสร้างพนังกําแพงกันดิน
สไลด์ ซอย 4 หมู่ที 4 บ้านท่าขีเหล็ก 0 0 0 142,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างระบบถังเก็บนําประปา 
หมู่ที 1 บ้านโป่งมอญ 0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรัวคอนกรีตสวน
สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที 2 0 0 0 0 100 % 250,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา หมู่ที 11 
บ้านสันหนองบัว 0 229,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา 233,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 11 บ้านสันหนองบัว 271,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างศาลาสุสานหนองกวาง
พร้อมห้องนํา 0 695,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างห้องนําครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดํา 0 0 0 0 100 % 75,000

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์ชาวนา หมู่ที 6 บ้านสันหนอง
ล้อม

0 0 0 280,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 
ชัน 1,980,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที 1 0 0 0 0 100 % 480,000

โครงการขยาย/เสริมไหล่ทางถนน เขต
พืนทีรับผิดชอบของอบต.ป่าก่อดํา (หมู่ที 
1-6และ หมู่ที 11)

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที 6 0 0 184,400 0 0 % 0

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที 1 
บ้านโป่งมอญ 0 0 0 190,000 -100 % 0

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที 4 บ้านท่า
ขีเหล็ก 0 0 0 158,000 -100 % 0

โครงการซ่อมสร้างถนนสายการเกษตร 
เขตพืนทีความรับผิดชอบของอบต.ป่า
ก่อดํา (หมู่ที 1-6 และหมู่ที 11)

0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที 3 บ้านต้นม่วง 0 229,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุง/ต่อเติม ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดํา 0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องประชุมอบ
ต.ป่าก่อดํา 0 0 0 210,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดํา 0 0 89,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสํานัก
งาน อบต.ป่าก่อดํา (อาคาร
อเนกประสงค์ 2 ชัน)

0 0 0 90,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ อบต.ป่าก่อดํา 0 20,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที 6 บ้านสันหนอง
ล้อม

229,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที 2 0 0 298,500 0 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 0 0 147,100 150,000 33.33 % 200,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 3,187,000 1,533,000 2,040,000 4,118,000 2,994,000

รวมงบลงทุน 3,187,000 1,533,000 4,440,000 4,121,500 2,994,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 196,220 0 0 0 100 % 300,000

รวมเงินอุดหนุน 196,220 0 0 0 300,000

รวมงบเงินอุดหนุน 196,220 0 0 0 300,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 3,383,220 1,533,000 4,440,000 4,121,500 3,294,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,046,951.55 2,447,872.28 5,431,039 5,598,420 4,484,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน 0 0 22,175 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายการประชุมประชาคมและการ
จัดทําแผนพัฒนา 0 17,600 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่ง
เสริมเพิมศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบล
ป่าก่อดํา

5,100 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคม 19,355 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์ 0 0 30,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการการนําเสนอผลงานแผ่นดิน
ธรรม แผ่นดินทอง ตําบลป่าก่อดํา 0 20,000 0 0 0 % 0

โครงการขยะลดมลพิษ 62,750 0 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตําบลป่า
ก่อดําต้านยาเสพติด 68,205 0 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาสีท้องที ท้องถิน
สัมพันธ์ ร่วมใจต้ายภัยยาเสพติด อําเภอ
แม่ลาว

105,808 0 0 0 0 % 0

โครงการครอบครัวสานฝัน 8,700 0 0 0 0 % 0

โครงการครอบครัวสายใยรัก 0 6,896 0 0 0 % 0

โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน (ส่ง
เสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ
อย่างถูกวิธี)

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562) 0 0 0 12,000 -100 % 0

โครงการจัดนิทรรศการร้านสินค้าชุมชน
งานมหกรรมอาหารและของดีอําเภอแม่
ลาว ครังที 5 ประจําปี 2560

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดร้านจําหน่ายสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ OTOP งานมหกรรมอาหาร
และของดีอําเภอแม่ลาว ครังที 4 
ประจําปี 2559

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดร้านจําหน่ายสินค้าหนึง
ผลิตภัณฑ์หนึงตําบล OTOP 0 35,000 0 0 0 % 0

โครงการถนนวัฒนธรรมเศรษฐกิจ 0 50,000 24,530 0 0 % 0

โครงการบริการสาธารณะสัญจร 0 50,000 0 0 0 % 0

โครงการบ้านชุ่ม เมืองเย็น 109,440 38,998 0 0 0 % 0

โครงการปลูกพืชสมุนไพร 0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 0 0 15,035 25,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการแปรรูปขยะรีไซเคิล (ส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการขยะอย่างถูก
วิธี)

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการแปรรูปสมุนไพรเจียวกู่หลาน 0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 0 0 15,000 0 0 % 0

โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 0 20,000 0 0 0 % 0

โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 0 0 275,450 0 0 % 0

โครงการลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 84,554 49,557 0 0 0 % 0

โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันในระดับต่างๆ 6,950 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการ
เกษตร 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมการลดความรุนแรงใน
เด็กและสตรี 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมจักสานสําหรับผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมสร้างความปรองดอง
และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 0 0 0 10,000 50 % 15,000

โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ตําบลป่าก่อดํา 0 87,900 0 0 0 % 0

โครงการอบรม เพิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล พนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้
บริหาร ส.อบต. ผู้นําชุมชน กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มพัฒนาสตรี

400,000 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมเพิมทักษะการเล่นกีฬา
ฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด ประจําปีงบ
ประมาณ 2556

20,000 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพ
ศักยภาพ กลุ่มพัฒนาสตรี 0 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการอบรมลดการใช้ถุงพลาสติก 
(ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ
ขยะอย่างถูกวิธี)

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมศึกษาดูงานด้านอาชีพ
ของกลุ่มพัฒนาสตรี 0 0 0 45,000 -100 % 0

จัดร้านจําหน่ายสินค้าหนึงผลิตภัณฑ์
หนึงตําบล OTOP  เพือร่วม
งานมหกรรมอาหารและของดี ก้าวสู่ 20 
ปี อําเภอแม่ลาว

20,000 0 0 0 0 % 0

ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ
อย่างถูกวิธี 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 910,862 395,951 382,190 162,000 185,000

รวมงบดําเนินงาน 910,862 395,951 382,190 162,000 185,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 45,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 45,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 45,000 0 0 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 955,862 395,951 382,190 162,000 185,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 955,862 395,951 382,190 162,000 185,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 5,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 5,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 5,000 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 0 0 5,000 0 0

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน/กีฬา
เยาวชนตําบลป่าก่อดํา 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตําบลป่า
ก่อดําต้านยาเสพติด 0 17,506 72,160 0 0 % 0

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬา ระดับต่างๆ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันในระดับต่างๆ 0 98,301 58,474 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 115,807 130,634 30,000 95,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 19,932 34,160 0 35,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 19,932 34,160 0 35,000 0

รวมงบดําเนินงาน 19,932 149,967 130,634 65,000 95,000

วันทีพิมพ์ : 6/9/2559  10:07:25 หน้า : 29/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 5,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 5,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 5,000 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 19,932 149,967 135,634 65,000 95,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ
ประเพณีลอยกระทง 0 59,980 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ
ประเพณีสรงนําพระธาตุไชยสิทธิ 0 12,500 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ
ประเพณีสรงนําพระธาตุทันใจ 0 12,500 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ
ประเพณีสรงนําพระธาตุรัตนมหามงคล
เจดีย์

0 30,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ
ประเพณีสรงนําพระธาตุหมอกมุงเมือง 0 12,500 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 0 25,900 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 49,925 0 59,500 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 59,025 59,792 16,200 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงนํา
พระธาตุรัตนมหามงคลเจดีย์ 0 0 30,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสรงนํา
พระธาตุไชยสิทธิ 12,500 0 12,500 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสรงนํา
พระธาตุทันใจ 12,500 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสรงนํา
พระธาตุรัตนมหามงคลเจดีย์ 30,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสรงนํา
พระธาตุหมอกมุงเมือง 12,436 0 11,600 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสรงนํา
พระธาตุุมณีนาถสันต้นม่วง 0 0 12,270 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีหล่อ
เทียนและแห่เทียนพรรษา 0 0 35,000 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 17,900 0 0 0 0 % 0

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
ประจําปีงบประมาณ 2559 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
ประจําปีงบประมาณ 2559 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจํานํา
พรรษา ประจําปีงบประมาณ 2559 0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการจัดงานสรงนําพระธาตุไชยสิทธิ 0 0 0 12,500 -100 % 0

โครงการจัดงานสรงนําพระธาตุมณีนาถ
สันต้นม่วง 0 0 0 12,500 -100 % 0

โครงการจัดงานสรงนําพระธาตุ
รัตนมหามงคลเจดีย์ 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดงานสรงนําพระธาตุหมอก
มุงเมือง 0 0 0 12,500 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการเข้าวัดปฏิบัติธรรม 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอย
กระทง 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการส่งเสริมงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมประเพณีงานสรงนํา
พระธาตุไชยสิทธิ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมประเพณีงานสรงนํา
พระธาตุมณีนาถสันต้นม่วง 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมประเพณีงานสรงนํา
พระธาตุรัตนมหามงคลเจดีย์ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมประเพณีงานสรงนํา
พระธาตุหมอกมุงเมือง 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 194,286 213,172 177,070 187,500 140,000

รวมงบดําเนินงาน 194,286 213,172 177,070 187,500 140,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 5,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 5,000 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 194,286 213,172 177,070 192,500 140,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 214,218 363,139 317,704 257,500 235,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเบียประชุม 19,200 20,000 20,000 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 19,200 20,000 20,000 20,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการป้องกันควบคุมและกําจัดหอย
เชอรี 5,937 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและกําจัดแมลงวันผล
ไม้ 0 0 15,000 15,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและกําจัดหอยเชอรี 0 10,463 11,230 0 0 % 0

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลป่าก่อดํา

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและกําจัดแมลง
วันผลไม้ 15,000 15,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 20,937 25,463 26,230 15,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 31,586.5 29,500 19,850 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 31,586.5 29,500 19,850 20,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 71,723.5 74,963 66,080 55,000 30,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 71,723.5 74,963 66,080 55,000 30,000

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกป่าทดแทน 0 14,320 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทัศนียภาพ
และสิงแวดล้อม 0 0 32,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทัศนียภาพ
และสิงแวดล้อม ในเขตพืนทีอบต.ป่าก่อ
ดํา

0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการปลูกป่าเพิมพืนทีสีเขียว 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสร้างฝายชะลอนํา 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 14,320 32,500 60,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 14,320 32,500 60,000 10,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 14,320 32,500 60,000 10,000

รวมแผนงานการเกษตร 71,723.5 89,283 98,580 115,000 40,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 44,496 27,184 27,015 40,000 20 % 48,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 4,764,600

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 0 0 100 % 864,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 126,000 150,000 206,000 231,000 1.3 % 234,000

สํารองจ่าย 6,700 194,500 60,517 150,000 26.67 % 190,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 73,000 73,000 76,000 76,000 -1.32 % 75,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 121,599 100,300 121,000 130,000 2.14 % 132,780

รวมงบกลาง 371,795 544,984 490,532 627,000 6,308,380

รวมงบกลาง 371,795 544,984 490,532 627,000 6,308,380

รวมงบกลาง 371,795 544,984 490,532 627,000 6,308,380

รวมแผนงานงบกลาง 371,795 544,984 490,532 627,000 6,308,380

รวมทุกแผนงาน 13,912,720.93 13,455,624.22 16,480,879.35 18,500,000 24,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา
อําเภอ แม่ลาว   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 24,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,679,840 บาท
งบบุคลากร รวม 5,525,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
-ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้
แก่นายก อบต.และรองนายก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก สภาอบจ
., เทศบาล,  อบต. (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสังการทีเกียว
ข้อง ฯลฯ ดังนี
    1)นายกอบต.          จํานวน 1 อัตรา  อัตราละ 20,400 บาทต่อเดือน
    2)รองนายกอบต.     จํานวน 2 อัตรา  อัตราละ 11,220 บาทต่อเดือน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
-ประเภทเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก เพือจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนประจําตําแหน่งนายกอบต.และรองนายกอบต. ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิ
กอบจ.,เทศบาล,อบต. (ฉบับที2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสังการทีเกียว
ข้อง ฯลฯ ดังนี
    1)นายกอบต.          จํานวน 1 อัตรา  อัตราละ 1,750 บาทต่อเดือน
    2)รองนายกอบต.     จํานวน 2 อัตรา  อัตราละ    880 บาทต่อเดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
-ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พิเศษนายกอบต.และรองนายกอบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกอบจ.,เทศบาล,อบต
. (ฉบับท2ี) พ.ศ. 2557 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง ฯลฯ ดังนี
    1)นายกอบต.          จํานวน 1 อัตรา  อัตราละ 1,750 บาทต่อเดือน
    2)รองนายกอบต.     จํานวน 2 อัตรา  อัตราละ    880 บาทต่อเดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

-ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เพือ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร และ
สมาชิกอบจ.,เทศบาล,อบต. (ฉบับที2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสังการที
เกียวข้อง ฯลฯ ดังนี
 1)เลขานุการ นายกอบต. จํานวน 1 อัตรา อัตราละ7,200 บาทต่อเดือน
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,368,000 บาท
-ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน เพือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิ
กอบจ.,เทศบาล,อบต. (ฉบับที2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสังการทีเกียว
ข้อง ฯลฯ ดังนี
  1)ประธานสภาอบต. จํานวน 1 อัตรา อัตราละ11,220 บาทต่อเดือน
  2)รองประธานสภาอบต. จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 9,180 บาทต่อเดือน
  3)สมาชิกสภาอบต.     จํานวน 12 อัตรา อัตราละ 7,200 บาทต่อเดือน
  4)เลขานุการสภาอบต. จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 7,200 บาทต่อเดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,473,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,699,120 บาท
-ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน
ประจําปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจําปี ตามคําสังเลือนขัน
เงินเดือน เลือนระดับ ตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ตามมติ ครม. ระเบียบ และหนังสือสังการ
ต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ดังนี
    1)ปลัดอบต. (นักบริหารงานท้องถิน ระดับกลาง)    จํานวน 1 อัตรา
    2)รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิน ระดับต้น) จํานวน 2 อัตรา
    3)หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทัวไป ระดับต้น)จํานวน 1 อัตรา
    4)นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ          จํานวน 1 อัตรา
    5)นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)                         จํานวน 1 อัตรา
    6)นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ                            จํานวน 1 อัตรา
    7)จพง.ป้องกันฯ ปฏิบัติงาน                                จํานวน 1 อัตรา
    8)จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน                                   จํานวน 1 อัตรา
    9)นักวิชาการตรวจสอบภายใน                            จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
-ประเภทเงินประจําตําแหน่ง เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ตามมาตรา 25 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 13(2
)   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 6) และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล (เพิมเติม)พ.ศ. 2559  และระเบียบหนังสือสัง
การต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ดังนี
    1)ปลัดอบต. (นักบริหารงานท้องถิน ระดับกลาง)    จํานวน 1 อัตรา
    2)รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิน ระดับต้น) จํานวน 2 อัตรา
    3)หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทัวไป ระดับต้น)จํานวน 1 อัตรา
    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
-ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2542 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) และตาม
มติ ครม. ระเบียบ และหนังสือสังการต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ให้แก่
พนักงานจ้าง สํานักปลัดอบต. ดังนี
    1)คนงานทัวไป    จํานวน 4 อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
-ประเภทเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (พชค.)เพือจ่ายเป็นเงินเพิม
ต่างๆ ของพนักงานจ้าง (เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว)ตามมาตรา 35 พระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง กําหนด
หลักเกณฑ์เกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 สิงหาคม 2558  ตามมติ ครม. ระเบียบ และ
หนังสือสังการต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง สํานักปลัดอบต
. ดังนี
    1)คนงานทัวไป    จํานวน 4 อัตรา

เงินอืนๆ จํานวน 84,000 บาท
-ประเภทเงินอืนๆ เพือจ่ายเป็นเงินพิเศษอืนๆ ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล -ตามมาตรา 25 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 13(2)   พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (เพิมเติม)พ.ศ. 2559  และระเบียบหนังสือสังการต่างๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ดังนี
    1)ปลัดอบต. (นักบริหารงานท้องถิน ระดับกลาง)   จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,052,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 277,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
-ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน มีรายละเอียดดังนี
     1)ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จํานวน 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนคณะกรรมการผู้ทีได้รับการแต่งตังเป็นคณะกรรมการต่างๆ ค่า
ตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง ฯลฯ ตามระเบียบ หนังสือสังการ
ต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
     2)เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 180,000
 บาท เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) โดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557
    ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตัง
ประมาณการไว้สําหรับรายจ่ายประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
-ประเภทค่าเช่าบ้าน เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ ค่าผ่อนชําระเงินกู้
เพือทีอยู่อาศัยให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายของสํานัก
ปลัด อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)    พ
.ศ. 2559 และตามกฎหมาย หนังสือสังการต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
-ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน ผู้มีสิทธิเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2541 จนถึงแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 3) พ.ศ.2549 และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที 28 มิถุนายน 2559 และตามกฎหมายและหนังสือสังการต่างๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ 

ค่าใช้สอย รวม 1,002,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 540,000 บาท
-ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี
    1)ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการ ไปราชการ ฯลฯ ตามระเบียบ หนังสือสังการทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
    2)ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น 
    -ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมาบริการ จํานวน 4 คน 
    -ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ฯลฯ
     3)ค่าโฆษณาและเผยแพร่  เพือเป็นรายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร ฯลฯ
    4)ค่าวารสารสิงพิมพ์   เพือจ่ายเป็นค่าวารสารสิงพิมพ์ หนังสือพิมพ์ข่าว
สารต่างๆ ตามภารกิจถ่ายโอน ฯลฯ
    ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตัง
ประมาณการไว้สําหรับรายจ่ายประเภท รายจ่ายทีได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 42,000 บาท
-ประเภทรายจ่ายเกียวกับพิธีการรับและพิธีการ โดยมีรายละเอียดดังนี
    1)ค่ารับรอง  เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าใช้จ่ายที
เกียวเนืองในการรับรอง ฯลฯ รวมถึง การนิเทศงาน ตรวจงาน ตรวจ
เยียม ร่วมต้อนรับคณะบุคคลหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ตามหนังสือสัง
การ ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548
    2)ค่าเลียงรับรอง เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาฯ การ
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมายจัดตัง ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าใช้จ่ายเกียวเนืองในการเลียง
รับรอง ฯลฯ ตามหนังสือสังการ ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548 
    3)ค่าใช้จ่ายสําหรับพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ
พิธีทางศาสนา พิธีการวันสําคัญต่างๆ เช่น ค่าของขวัญ พวงมาลา พาน
พุ่ม ช่อดอกไม้ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
    ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตัง
ประมาณการไว้สําหรับรายจ่ายประเภท รายจ่ายเกียวกับการรับรองและ
พิธีการ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการเลือกตัง จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ สําหรับการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน กรณีต่างๆ และการเลือกตังทัวไประดับประเทศ เช่น กรณีครบ
วาระ ยุบสภา หรือแทนตําแหน่งทีว่างลง ฯลฯ เพือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
แบบประชาธิปไตย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0890.4/ว 3992 ลงวันที 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0890.4/468 ลงวัน
ที 17 มกราคม 2556 ตามแนวทางหนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท.
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 180,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 30,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม  ตามแนวทางหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง หน้าที 65 ลําดับที 4
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานกิจกรรมโครงการอบรม
ศึกษาดูงานเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพือสร้างองค์ความรู้ให้แก่
คณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาท้องถิน ผู้นํา ในการให้บริการชุมชน
และสังคม ฯลฯ ตามแนวทางหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง หน้าที 64 ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
-ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพือจ่ายเป็นรายจ่ายค่าซ่อมปกติ ค่า
ซ่อมกลาง ทีใช้ในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น เป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือการจ้างเหมาแรง
งาน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์
ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการปกครอง หน้าที 61 ลําดับที 1
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ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
-ประเภทวัสดุสํานักงาน  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักปลัด อบต. เช่น เครืองคิด
เลข เครืองเจาะกระดาษ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ ซองเอกสาร นําหมึกปรินท์ ไม้บรรทัด สมุดประวัติ
ข้าราชการ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร นํา
ดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ อ้างอิงหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559  ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง หน้าที 61 ลําดับ 2

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
-ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด อบต. เช่น ผงซัก
ฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด ถัง กระทะ แก้วนํา จาน
รอง กะละมัง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ อ้างอิงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  ปราก
ฎตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการ
เมืองและการบริหารการปกครอง หน้าที 61 ลําดับ 2  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
-ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด อบต
. เช่น กรวยจราจร ยางรถยนต์ ล้อรถ อะไหล่เครืองยนต์ ฯลฯ อ้างอิง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง หน้าที 61 ลําดับ 2 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
-ประเภทวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด อบต
. เช่น นํามันเชือเพลิง แก๊สหุงต้ม นํามันเบนซิน นํามันเครือง นํามันจาร
บี ฯลฯ อ้างอิงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
การปกครอง หน้าที 61 ลําดับ 2 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
-ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้
มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด อบ
ต. เช่น เวชภัณฑ์ สําลีและผ้าพันแผล เคมีภัณฑ์ นํายาต่างๆ ถุง
มือ  ออกซิเจน ฯลฯอ้างอิงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  ปรากฎตามแผน
พัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการ
บริหารการปกครอง หน้าที 61 ลําดับ 2 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
-ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด อบต
. เช่น ขาตังกล้อง พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ ฯลฯ อ้างอิงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  ปรากฎตามแผน
พัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการ
บริหารการปกครอง หน้าที 61 ลําดับ 2 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
-ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด อบต.เช่น แผนหรือ
จานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง แป้น
พิมพ์ เมาส์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์เลเซอร์ เทปบันทึกข้อมูล หน่วย
ประมวลผลฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ฯลฯ อ้างอิงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559  ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง หน้าที 61 ลําดับ 2 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 373,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
- ประเภทค่าไฟฟ้า เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในสํานักงานที
ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา/ในทีสาธารณะ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
- ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พืนฐาน ค่า
โทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ และให้หมายความร่วมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้
บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ ของสํานักงาน
ทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
- ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่า
ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ในการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 38,000 บาท
- ประเภทค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสาร
และโทรคมนาคม ในการปฏิบัติงานในสํานักงานทีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลป่าก่อดํา ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
-ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยาน
พาหนะ ฯลฯ อ้างอิงตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง หน้าที 61 ลําดับที 1

งบเงินอุดหนุน รวม 82,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 82,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 77,000 บาท
-ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่ทีว่าการ
อําเภอแม่ลาว ดําเนินงานตามโครงการรายละเอียดดังนี
     1)โครงการดําเนินการและสนับสนุนการดําเนินงานจัดกิจกรรมมวล
ชนของอําเภอแม่ลาว ประจําปีงบประมาณ 2560  จํานวน 15,000 บาท
     2)โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนืองในวโรกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานพิธี
ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง) จํานวน 3,000 บาท
     3)โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช จํานวน 1,000 บาท
     4)โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนืองในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลย
เดช  จํานวน 6,000 บาท
     5)โครงการประเพณีนมัสการและสรงนําพระธาตุดอย
ตุง จํานวน 2,000 บาท
     6)โครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด
จังหวัดเชียงราย จํานวน 28,000 บาท
     7)โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่
เมือง) ประจําปี พ.ศ. 2560 จํานวน 15,000 บาท
     8)โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวานสดุดีเนืองในวโรกาส
วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(งานทาน
หาแม่ฟ้าหลวง) จํานวน 2,000 บาท
     9)โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนืองในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ จํานวน 5,000 บาท
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 3616  ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 5,000 บาท
-ประเภทเงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณะประโยชน์  เพือจ่ายเป็นเงินอุด
หนุนแก่กิงกาชาดอําเภอแม่ลาว เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมใน
การดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของกิงกาชาดอําเภอ
แม่ลาว     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 3616  ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559  ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์
ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการปกครอง หน้าที 60 ลําดับที 7

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 12,000 บาท
งบรายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 12,000 บาท
- ประเภทค่าสํารวจความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ เพือจ่ายเป็นค่า
สํารวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้รับบริการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา  ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง  หน้า 65 ลําดับที 6

งานบริหารงานคลัง รวม 1,932,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,242,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,242,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,200,000 บาท
-ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน
ประจําปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจําปี ตามคําสังเลือนขัน
เงินเดือน เลือนระดับ ตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ตามมติ ครม. ระเบียบ และหนังสือสังการ
ต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ดังนี
    1)ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา
    2)นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ         จํานวน 1 อัตรา
    3)นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ        จํานวน 1 อัตรา
    4)นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ                      จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-ประเภทเงินประจําตําแหน่ง เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ตามมติ ครม. ระเบียบหนังสือสังการ
ต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ดังนี
    1)ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 690,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 230,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท
-ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน มีรายละเอียดดังนี
     1)ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จํานวน 75,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนคณะกรรมการผู้ทีได้รับการแต่งตังเป็นคณะกรรมการ
ต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ฯลฯ ตาม
ระเบียบ หนังสือสังการต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
     2)เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 75,000
 บาท เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) โดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวับประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557
    ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตัง
ประมาณการไว้สําหรับรายจ่ายประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
-ประเภทค่าเช่าบ้าน เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ ค่าผ่อนชําระเงินกู้
เพือทีอยู่อาศัยให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายของสํานัก
ปลัด อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)  พ.ศ
. 2559 และตามกฎหมาย หนังสือสังการต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
-ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน ผู้มีสิทธิเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2541 จนถึงแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 3) พ.ศ.2549 หนังสือกรม
บัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที 28 มิถุนายน 2559  และตามกฎหมายและหนังสือสังการต่างๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
-ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี
    1)ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการ ไปราชการ ฯลฯ ตามระเบียบ หนังสือสังการทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
    2)ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น 
    -ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมาบริการ จํานวน 2 คน 
    -ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการจัดทํา/ปรับปรุงข้อมูล
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จํานวน 85,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
งานการคลัง ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าก่อดําและการจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550 และถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.3/ว 462 ลงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2557 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.3/ว 67 ลงวันที 9 มกราคม 2555 ปรากฎตาม
แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมือง
และการบริหารการปกครอง หน้าที 65 ลําดับที 5
โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างขององค์กรปกครองท้องถิน จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานโครงการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ 2560 ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์
ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการปกครอง หน้าที 58 ลําดับที 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
-ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพือจ่ายเป็นรายจ่ายค่าซ่อมปกติ ค่า
ซ่อมกลาง ทีใช้ในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น เป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือการจ้างเหมาแรง
งาน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์
ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการปกครอง หน้าที 61 ลําดับที 1

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท
-ประเภทวัสดุสํานักงาน  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง  เช่น เครืองคิดเลข เครือง
เจาะกระดาษ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ ซองเอกสาร นําหมึกปรินท์ ไม้บรรทัด  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ
หรือจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ อ้างอิงหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559  ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง หน้าที 61 ลําดับ 2

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
-ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เช่น ขาตัง
กล้อง พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ ฯลฯ อ้างอิงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
การปกครอง หน้าที 61 ลําดับ 2 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เช่น แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์เลเซอร์ เทปบันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผลฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ฯลฯ อ้างอิงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  ปรากฎตามแผน
พัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการ
บริหารการปกครอง หน้าที 61 ลําดับ 2 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ สําหรับการดําเนินการกิจกรรมตามโครงการซัก
ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพือเป็นการซักซ้อมเตรียมความ
พร้อมรองรับการเกิดสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์เกียว
กับสาธารณภัยทีอาจเกิดขึนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ขณะเกิดภัย ตาม
แนวทางหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตาม
แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมือง
และการบริหารการปกครอง   หน้าที 66 ลําดับที 1
โครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนถนน/ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล (7 วัน
อันตราย)

จํานวน 40,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินการกิจกรรมโครงการป้องกัน
อุบัติเหตุบนถนนหรือลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล (7 วัน
อันตราย) เช่น การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยช่วง 7 วันอันตราย เพือ
เป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลสําคัญ 7 วัน
อันตราย เช่น เทศกาลสงกรานต์ วันหยุดสินปี   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2208 ลงวัน
ที 2 ธันวาคม 2557 และตามแนวทางหนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท.ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
การปกครอง   หน้าที 67 ลําดับที 4
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทังใน
ส่วนทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินการเองหรือสนับสนุนให้หน่วย
งานทีเกียวข้องร่วมดําเนินการ  การดําเนินการป้องกันกลุ่มเสียง เช่น เด็ก
และเยาวชนในโรงเรียน สถานศึกษา ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว
 2956 ลงวันที 31 ตุลาคม 2555 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2557 และ
ตามแนวทางหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท
.   ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การ
พัฒนาการเมืองและการบริหารการปกครอง  หน้าที 66 ลําดับที 3
โครงการฝึกทบทวน อปพร. จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินการกิจกรรมโครงการฝึกทบ
ทวน อปพร. เพือดําเนินการฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้ตามบทบาท
หน้าที ในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง
หนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลง
วันที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผน
พัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการ
บริหารการปกครอง   หน้าที 67 ลําดับที 5
โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน จํานวน 10,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ สําหรับการดําเนินการกิจกรรมตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน  เป็นการดําเนินการตาม
ภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟป่า โดยเตรียมความพร้อมเพือจัดการปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 2360 ลงวัน
ที 2 พฤศจิกายน 2558 ตามแนวทางหนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม  หน้าที 55 ลําดับที 1

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
-ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ เช่น กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ แผงไฟวับ
วาบ แผงหยุดตรวจสามเหลียม ฯลฯทีใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อ้างอิงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  ปราก
ฎตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการ
เมืองและการบริหารการปกครอง หน้าที 61 ลําดับ 2 
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
-ประเภทวัสดุเครืองแต่งกาย  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ เช่น เสือสะท้องแสง ฯลฯทีใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อ้างอิงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  ปราก
ฎตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการ
เมืองและการบริหารการปกครอง หน้าที 61 ลําดับ 2

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,692,080 บาท
งบบุคลากร รวม 1,202,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,202,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,000,000 บาท
-ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน
ประจําปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจําปี ตามคําสังเลือนขัน
เงินเดือน เลือนระดับ ตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ตามมติ ครม. ระเบียบ และหนังสือสังการ
ต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ดังนี
    1)ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ
ต้น) จํานวน 1 อัตรา
    2)นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)         จํานวน 1 อัตรา
- ประเภทเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล  เพือจ่ายเป็นเงิน
เดือนพนักงานครู อบต. ประจําปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครู
ประจําปี ตามคําสังเลือนขันเงินเดือน ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสัง
การทีเกียวข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานครู อบต. ดังนี
    1)ครู คศ.1               จํานวน 1 อัตรา
    2)ครูผู้ช่วย               จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-ประเภทเงินประจําตําแหน่ง เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ตามมาตรา 25 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 13(2
)   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 6) และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล (เพิมเติม)พ.ศ. 2559  และระเบียบหนังสือสัง
การต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ดังนี
    1)ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ
ต้น) จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 145,080 บาท
-ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2542  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) ลงวันที 10
 กรกฎาคม 2557และตามมติ ครม. ระเบียบ และหนังสือสังการต่างๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ  ดังนี
    1)ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,000 บาท
 -ประเภทเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (พชค.)เพือจ่ายเป็นเงินเพิม
ต่างๆ ของพนักงานจ้าง (เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว)ตามมาตรา 35 พระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง กําหนด
หลักเกณฑ์เกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 สิงหาคม 2558  ตามมติ ครม. ระเบียบ และ
หนังสือสังการต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง  กองการ
ศึกษาฯ ดังนี
    1)ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 490,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
-ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน มีรายละเอียดดังนี
    1)เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) โดยปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวับประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
-ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร ให้แก่พนักงานส่วนท้องถินและพนักงานครูอบต. ผู้มีสิทธิเบิก
จ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับ
ที 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว
 257  ลงวันที  28  มิถุนายน 2559 ตามกฎหมายและหนังสือสังการ
ต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 310,000 บาท
-ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี
     1)ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการ ไปราชการ ฯลฯ ตามระเบียบ หนังสือสังการทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
      2)ค่าจ้างเหมาบริการ เพือเป็นรายจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ เช่น ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าติดตังประปา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานกิจกรรมโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดํา เช่น การจัดสภาพแวด
ล้อม ต้นไม้ อาคารสถานทีให้มีความเป็นระเบียบ สะอาดปลอดภัย  ฯลฯ
 ตามแนวทางหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท
. ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม หน้าที 56 ลําดับที 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
-ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพือจ่ายเป็นรายจ่ายค่าซ่อมปกติ ค่า
ซ่อมกลาง ทีใช้ในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น เป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือการจ้างเหมาแรง
งาน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์
ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการปกครอง หน้าที 61 ลําดับที 1

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
-ประเภทวัสดุสํานักงาน  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ  เช่น เครืองคิด
เลข เครืองเจาะกระดาษ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ ซองเอกสาร นําหมึกปรินท์ ไม้บรรทัด สิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ อ้างอิงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  ปราก
ฎตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการ
เมืองและการบริหารการปกครอง หน้าที 61 ลําดับ 2 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
-ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ เช่น ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ เทปบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนือง เมน
บอร์ด แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมมโมรีซิป เมาส์ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล อ้างอิงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
การปกครอง หน้าที 61 ลําดับ 2 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท
- ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พืนฐาน ค่า
โทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ และให้หมายความร่วมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้
บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ ของสํานักงาน
ทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,678,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,037,700 บาท
ค่าใช้สอย รวม 585,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น การจัดการแสดงต่างๆ กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ต่างๆ การจัด
นิทรรศการผลงานเด็กนักเรียน ฯลฯ ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา หน้าที 33 ลําดับที 5
โครงการเรียนรู้/อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการเรียน
รู้/อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.ป่าก่อดํา ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562)ยุทธศาสตร์
ที 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา  หน้าที 34 ลําดับที 9
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดํา จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดํา เช่น วันแม่ ,วันพ่อ ,วันไหว้ครู วันเข้า
พรรษา ฯลฯ ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์
ที 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา หน้าที 32 ลําดับที 1
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน ศพด.อบต.ป่าก่อดํา จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน ศพด.อบต.ป่าก่อดํา เช่น การอบรม การ
สัมมนา การจัดเวทีเสวนาของผู้ปกครอง ฯลฯ ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา หน้าที 32 ลําดับที 2
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวัน ศพด. อบต.ป่าก่อดํา)

จํานวน 367,500 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.ป่าก่อดํา  จํานวน 1 ศูนย์ 75 คน จํานวน 245 วัน ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว
 1507 ลงวันที 3  สิงหาคม 2559  ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562)ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา  หน้าที 33 ลําดับที 4

วันทีพิมพ์ : 6/9/2559  10:10:07 หน้า : 17/33



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าวัสดุจัดการเรียนการ
สอนรายหัวของศพด.อบต.ป่าก่อดํา)

จํานวน 127,500 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ให้แก่เด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ป่าก่อ
ดํา จํานวน 75 คน จํานวน 1 ศูนย์ รายละ 1,700 บาท ถือปฏิบัติตามนัย
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว
 1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559
โครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการอบรมเพิม
ประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา อบต.ป่าก่อดํา ปรากฎตามแผน
พัฒนาสามปี (2560-2562)ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการ
บริหารการปกครอง  หน้าที 64 ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 452,700 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
-ประเภทวัสดุสํานักงาน  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ อ้างอิงหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559  ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง หน้าที 61 ลําดับ 2 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
-ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ อ้างอิงหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559  ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง หน้าที 61 ลําดับ 2 

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 432,700 บาท
-ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)สําหรับ
เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที 6 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ
. จํานวน 2 โรงเรียน 145 คนจํานวน 260 วัน  และสําหรับเด็กเล็กใน ศพ
ด.อบต.ป่าก่อดํา จํานวน 1 ศูนย์  75 คน จํานวน 260 วัน ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว 1507 ลงวัน
ที 3  สิงหาคม 2559  ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา หน้าที 32 ลําดับ
ที 3 หน้าที 33 ลําดับที 6 ,7
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งบเงินอุดหนุน รวม 641,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 641,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 641,000 บาท
-ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ มีรายละเอียดดังนี
1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งมอญ
    -ค่าอาหารกลางวัน  จํานวน 400,000 บาท เพือเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งมอญ จํานวน 100 คน จํานวน 200 วัน โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ปรากฎตาม
แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา หน้าที 33 ลําดับที 6
    -โครงการจัดการเรียนการสอนเสริมภาษาจีน  จํานวน 36,000
 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
จัดการเรียนการสอนเสริมภาษาจีนให้แก่นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือที มท 0808.2/ว 2916 ลงวันที 27 กันยายน 2553
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ตามแนวทางหนังสือสังการ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15
 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา หน้าที 33 ลําดับที 6
2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ผง
    -ค่าอาหารกลางวัน  จํานวน 180,000 บาท เพือเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ผง จํานวน 45 คน จํานวน 200 วัน โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ปรากฎตามแผน
พัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา หน้าที 33 ลําดับที 7
    -โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง จํานวน 25,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ให้แก่นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที มท
 0808.2/ว 2916 ลงวันที 27 กันยายน 2553 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ตามแนวทางหนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15
 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา หน้าที 33 ลําดับที 7
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 82,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อชนิดต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการป้องกันโรค
ติดต่อ/โรคไม่ติดต่อชนิดต่างๆ เช่น กิจกรรมอบรมให้ความรู้ การส่งเสริม
การตรวจสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค ฯลฯ  ตามแนวทางหนังสือสัง
การกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข  หน้าที 49 ลําดับที 4

งบเงินอุดหนุน รวม 52,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 52,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 52,500 บาท
-ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน โดยจัดสรรเป็นค่าการ
ดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในพืนทีเขตหมู่
บ้าน จํานวน 7 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 7,500 บาท เพือให้ประชาชนและ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ได้มีส่วนร่วมดําเนินการในกิจกรรม
ต่างๆ ตามภารกิจถ่ายโอน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ตามแนวทางหนังสือสังการ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข หน้าที 48 ลําดับที 1

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้พิการ ตามแนวทางหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข  หน้าที 47 ลําดับที 2
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,190,500 บาท
งบบุคลากร รวม 662,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 662,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 500,000 บาท
-ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน
ประจําปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจําปี ตามคําสังเลือนขัน
เงินเดือน เลือนระดับ ตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ตามมติ ครม. ระเบียบ และหนังสือสังการ
ต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ดังนี
   1)ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา 
   2)นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-ประเภทเงินประจําตําแหน่ง เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ตามมาตรา 25 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 13(2
)   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 6) และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล (เพิมเติม)พ.ศ. 2559  และระเบียบหนังสือสัง
การต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ดังนี
    1)ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)    จํานวน 1
 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
-ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2542  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) ลงวันที 10
 กรกฎาคม 2557และตามมติ ครม. ระเบียบ และหนังสือสังการต่างๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง  กองช่าง ดังนี
    1)คนงานทัวไป    จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
-ประเภทเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (พชค.)เพือจ่ายเป็นเงินเพิม
ต่างๆ ของพนักงานจ้าง (เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว)ตามมาตรา 35 พระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง กําหนด
หลักเกณฑ์เกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 สิงหาคม 2558  ตามมติ ครม. ระเบียบ และ
หนังสือสังการต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง กองช่าง ดังนี
    1)คนงานทัวไป    จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 495,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
-ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
     1)เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ เพือจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) โดยปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท
-ประเภทค่าเช่าบ้าน เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ ค่าผ่อนชําระเงินกู้
เพือทีอยู่อาศัยให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายของสํานัก
ปลัด อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)    พ
.ศ. 2559 และตามกฎหมาย หนังสือสังการต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
 -ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี
   1)ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการ ไปราชการ ฯลฯ ตามระเบียบ หนังสือสังการทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
    2)ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น 
    -ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมาบริการ จํานวน 1 คน 
    -ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
โครงการจัดระบบบริหารจัดการนําทังนําผิวดินและนําใต้ดิน จํานวน 50,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการจัด
ระบบบริหารจัดการนําทังผิวดินและนําใต้ดิน เช่น การจัดอบรมให้ความรู้
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการจัดการแหล่งนํา ฯลฯ ตามแนว
ทางหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตาม
แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม หน้าที 53 ลําดับที 23
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
  -ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพือจ่ายเป็นรายจ่ายค่าซ่อม
ปกติ ค่าซ่อมกลาง ทีใช้ในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือการ
จ้างเหมาแรงงาน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์
ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการปกครอง หน้าที 61 ลําดับที 1

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
-ประเภทวัสดุสํานักงาน  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง  เช่น เครืองคิดเลข เครือง
เจาะกระดาษ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ ซองเอกสาร นําหมึกปรินท์ ไม้บรรทัด ฯลฯ อ้างอิงหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559  ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง หน้าที 61 ลําดับ 2 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
-ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า รีซีสเตอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯอ้างอิงหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559  ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง หน้าที 61 ลําดับ 2 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
-ประเภทวัสดุก่อสร้าง  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง  เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ
หรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง สังกะสี  เลือย ค้อน ชะแลง ตะปู เหล็ก
เส้น แปรงทาสี อ้างอิงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  ปรากฎตามแผน
พัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการ
บริหารการปกครอง หน้าที 61 ลําดับ 2 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
-ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ เทปบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนือง เมน
บอร์ด แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมมโมรีซิป เมาส์ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล อ้างอิงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
การปกครอง หน้าที 61 ลําดับ 2 
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งบลงทุน รวม 33,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,500 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 13,500 บาท
-ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีจัดเป็น
ครุภัณฑ์โดยสภาพ เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ก
 จํานวน 10 ชุด ราคาชุดละ 1,350 บาท ราคาตามท้องตลาด (เนืองจากไม่
มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)    อ้างอิงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
   ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การ
พัฒนาการเมืองและการบริหารการปกครอง หน้าที 62 ลําดับที 3

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
-ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยาน
พาหนะ ฯลฯ อ้างอิงตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง หน้าที 61 ลําดับที 1

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,294,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,994,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,994,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย 2 ซอย 7 และ ซอย 8 หมู่ที 3 จํานวน 310,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่
ทาง ซอย 2 ซอย 7 และซอย 8 หมู่ที 3 บ้านต้นม่วง จุดที 1 ซอย 2  ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร จุด
ที 2 ซอย 7 ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร จุดที 3 ซอย 8 ความ
กว้าง 4 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 มตร หรือมีพืนที
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา ตามแนวทางหนังสือสังการ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ระบบ
คมนาคมและขนส่ง  หน้าที 27 ลําดับที 7
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนไปหมู่ที 7 เทศบาลตําบลป่า
ก่อดํา

จํานวน 264,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่
ทาง ถนนไปหมู่ที 7 เทศบาลตําบลป่าก่อดํา   หมู่ที 6 บ้านสันหนอง
ล้อม ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 132.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 528 ตร.ม.พร้อมป้าย
โครงการ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา ตามแนว
ทางหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตาม
แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐาน ระบบคมนาคมและขนส่ง  หน้าที 28 ลําดับที 16
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง ซอยประปา - ซอย 
4 (บ้านนายทรา) หมู่ที 5

จํานวน 290,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่
ทาง ซอยประปา - ซอย 4 (บ้านนายทรา) หมู่ที 5 บ้านแม่ผง  ขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา ตามแนวทางหนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ระบบ
คมนาคมและขนส่ง  หน้าที 28 ลําดับที 13
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทานทางเข้า
สุสาน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที 11

จํานวน 366,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชล
ประทานทางเข้าสุสาน (ต่อจากของเดิม)  หมู่ที 11 บ้านสันหนองบัว ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 183.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมี
พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 732 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา ตามแนวทางหนังสือสังการ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ระบบ
คมนาคมและขนส่ง  หน้าที 29 ลําดับที 19
โครงการก่อสร้างพนังกําแพงกันดินสไลด์ ซอย 4 หมู่ที 4 จํานวน 359,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างพนังกําแพงกันดินสไลด์ ซอย 4 หมู่
ที 4 บ้านท่าขีเหล็ก ขนาดความยาว 120.00 เมตร สูง 1.20 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา ตาม
แนวทางหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตาม
แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐาน ระบบคมนาคมและขนส่ง  หน้าที 27 ลําดับที 10
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โครงการก่อสร้างรัวคอนกรีตสวนสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที 2 จํานวน 250,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างรังคอนกรีตสวนสาธารณะหมู่บ้าน หมู่
ที 2 บ้านหนองบัว  ขนาดความยาว 215.00 เมตร  พร้อมป้าย
โครงการ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา ตามแนว
ทางหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตาม
แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐาน ระบบคมนาคมและขนส่ง  หน้าที 26 ลําดับที 4
โครงการก่อสร้างห้องนําครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดํา จํานวน 75,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างห้องนําครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่า
ก่อดํา  ขนาดความกว้าง 1.80 เมตร ขนาดความยาว 3.00 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา ตาม
แนวทางหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตาม
แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมือง
และการบริหารการปกครอง  หน้าที 62 ลําดับที 4
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที 1 จํานวน 480,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที 1 บ้านโป่ง
มอญ  ขนาดความกว้าง 10.00 เมตร ขนาดความยาว 16.00 เมตร ความ
สูง 3.80 เมตร หรือมีพืนทีใช้สอยไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา ตาม
แนวทางหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตาม
แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐาน ระบบคมนาคมและขนส่ง  หน้าที 26 ลําดับที 1
โครงการขยาย/เสริมไหล่ทางถนน เขตพืนทีรับผิดชอบของอบต.ป่าก่อดํา 
(หมู่ที 1-6และ หมู่ที 11)

จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าขยายหรือเสริมไหล่ทางถนน  ในเขตพืนทีความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา (หมู่ที 1-6 และหมู่ที 11) ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา  ตามแนวทางหนังสือสังการ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ระบบ
คมนาคมและขนส่ง  หน้าที 29 ลําดับที 22
โครงการซ่อมสร้างถนนสายการเกษตร เขตพืนทีความรับผิดชอบของอบต
.ป่าก่อดํา (หมู่ที 1-6 และหมู่ที 11)

จํานวน 300,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนสายการเกษตร ในเขตพืนทีความรับผิด
ชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา (หมู่ที 1-6 และหมู่ที 11) ตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา  ตามแนวทางหนังสือสัง
การกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ระบบ
คมนาคมและขนส่ง  หน้าที 29 ลําดับที 24
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง ซึงรวมถึงสิง
ต่างๆ ทีติดตรึงกับทีดินและหรือสิงก่อสร้าง เช่น ค่าซ่อมแซมถนน  ค่าปรับ
ปรุงระบบระบายนํา ค่าปรับปรุงถนน ค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ
 ตามแนวทางหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท
. ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การ
พัฒนาการเมืองและการบริหารการปกครอง หน้าที 63 ลําดับที 7

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 300,000 บาท
-ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้า
เพือดําเนินการติดตังไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพืนทีความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที มท
 0808.2/ว 2916 ลงวันที 27 กันยายน 2553 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ตามแนวทางหนังสือสังการ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ระบบ
คมนาคมและขนส่ง หน้าที 31 ลําดับที 2

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 185,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน การ
ออกประชุมประชาคมจัดทําแผน ฯลฯ ตามแนวทางหนังสือสังการ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
การปกครอง หน้าที 57 ลําดับที 1
โครงการจัดนิทรรศการร้านสินค้าชุมชนงานมหกรรมอาหารและของดีอําเภอ
แม่ลาว ครังที 5 ประจําปี 2560

จํานวน 20,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการจัด
นิทรรศการร้านสินค้าชุมชนงานมหกรรมอาหารและของดีอําเภอแม่
ลาว ครังที 5 ประจําปี 2560 ตามแนวทางหนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
การปกครอง หน้าที 59 ลําดับที 6
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โครงการลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการลดความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี ตามแนวทางหนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข  หน้าที 45 ลําดับที 5
โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการ
แปรรูปผลผลิตการเกษตร ตามแนวทางหนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข  หน้าที 41 ลําดับที 1
โครงการส่งเสริมจักสานสําหรับผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
จักสานสําหรับผู้สูงอายุ  ตามแนวทางหนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข หน้าที 41 ลําดับที 3
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข  หน้าที 39 ลําดับที 1
โครงการส่งเสริมสร้างความปรองดองและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน 15,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสร้าง
ความปรองดองและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  ตามแนวทางหนังสือ
สังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
การปกครอง หน้าที 60 ลําดับที 8
โครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพศักยภาพ กลุ่มพัฒนาสตรี จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอบรมเพิม
ประสิทธิภาพศักยภาพ กลุ่มพัฒนาสตรี  ตามแนวทางหนังสือสังการ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
การปกครอง หน้าที 64 ลําดับที 2
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ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี ตามแนวทางหนังสือสังการ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม  หน้าที 55 ลําดับที 2

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 95,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน/กีฬาเยาวชนตําบลป่าก่อดํา จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการแข่งขัน
กีฬาประชาชน/กีฬาเยาวชนตําบลป่าก่อดํา ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา หน้าที 38 ลําดับที 2
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการจัดส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับต่างๆ ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา หน้าที 38 ลําดับที 3
โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
การออกกําลังกาย ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา หน้าที 38 ลําดับที 1

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการเข้าวัดปฏิบัติธรรม จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
การเข้าวัดปฏิบัติธรรม เช่น การอบรมให้ความรู้ การร่วมกิจกรรมปฏิบัติ
ธรรม ฯลฯ ตามแนวทางหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา  หน้าที 37 ลําดับที 8
โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
งานประเพณีลอยกระทง ตามแนวทางหนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา  หน้าที 37 ลําดับที 7
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โครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
งานประเพณีสงกรานต์ ตามแนวทางหนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา  หน้าที 37 ลําดับที 5
โครงการส่งเสริมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ตามแนวทางหนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา  หน้าที 37 ลําดับที 6
โครงการส่งเสริมประเพณีงานสรงนําพระธาตุไชยสิทธิ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
ประเพณีงานสรงนําพระธาตุไชยสิทธิ ตามแนวทางหนังสือสังการ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา  หน้าที 37 ลําดับที 4
โครงการส่งเสริมประเพณีงานสรงนําพระธาตุมณีนาถสันต้นม่วง จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
ประเพณีงานสรงนําพระธาตุมณีนาถสันต้นม่วง ตามแนวทางหนังสือสัง
การกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา  หน้าที 36 ลําดับที 2
โครงการส่งเสริมประเพณีงานสรงนําพระธาตุรัตนมหามงคลเจดีย์ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
ประเพณีงานสรงนําพระธาตุรัตนมหามงคลเจดีย์ ตามแนวทางหนังสือสัง
การกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา  หน้าที 36 ลําดับที 1
โครงการส่งเสริมประเพณีงานสรงนําพระธาตุหมอกมุงเมือง จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
ประเพณีงานสรงนําพระธาตุหมอกมุงเมือง ตามแนวทางหนังสือสังการ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา  หน้าที 36 ลําดับที 3
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลป่าก่อดํา

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานกิจกรรมโครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลีการเกษตรประจําตําบลป่า
ก่อดํา เช่น การอบรมถ่ายทอดให้ความรู้ ฯลฯ  ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข หน้าที 39 ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
-ประเภทวัสดุการเกษตร  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด อบต. เช่น สปริงเก
ลอร์ จอบหมนุ กระชัง อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พืชและสัตว์ วัสดุเพาะ
ชํา ฯลฯ อ้างอิงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
การปกครอง หน้าที 61 ลําดับ 2 

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปลูกป่าเพิมพืนทีสีเขียว จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานกิจกรรมโครงการปลูกป่า
เพิมพืนทีสีเขียว  ตามแนวทางหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562)  ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม หน้าที 54 ลําดับที 2

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,308,380 บาท
งบกลาง รวม 6,308,380 บาท
งบกลาง รวม 6,308,380 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 48,000 บาท
- ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  เพือส่งเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง ในอัตราร้อยละห้า โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9 ลง
วันที 22 มกราคม 2557  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว
 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,764,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นการสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้อายุ สําหรับผู้สูงอายุ
ทีมีคุณสมบัติซึงมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป ตามทีระเบียบ กฎหมาย
และหนังสือสังการกําหนดไว้  จํานวน 605 คน รวม 12 เดือน ตามภารกิจ
ถ่ายโอน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 หนังสือสังการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 2429  ลงวัน
ที 6 ธันวาคม 2554 และตามแนวทางหนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข หน้าที 46 ลําดับที 1

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 864,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นการสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการให้แก่คน
พิการทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว โดยคนพิการมีสิทธิจะได้
รับเบียยังชีพคนละ 800 บาทต่อคน จํานวน 90 คน รวม 12 เดือน ตาม
ภารกิจถ่ายโอน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยัง
ชีพความพิการของอปท. พ.ศ. 2553 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2559 และตามแนวทางหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข หน้าที 46 ลําดับที 1

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 234,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นการสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ให้แก่ผู้
ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว โดยผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิ
จะได้รับเบียยังชีพคนละ 500 บาทต่อ
คน จํานวน 39 คน รวม 12 เดือน ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ
.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 และตาม
ความจําเป็นเหมาะสมตามฐานะการเงินการคลัง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และตามแนวทางหนังสือสังการ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอปท. ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข หน้าที 46 ลําดับที 1
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สํารองจ่าย จํานวน 190,000 บาท
-เพือสํารองจ่ายไปใช้จ่ายเพือกรณีฉุกเฉิน มีความจําเป็นเร่งด่วน กรณีฉุก
เฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม  และการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ  เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง ภัย
หนาว อัคคีภัย และไฟป่า ให้ถือปฏิบัติหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0313.4/ว 667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 4224 ลงวันที 10 ตุลาคม 2554 หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 76ลงวัน
ที 13 มกราคม 2558  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0891.2/ว 4515 ลงวันที 11 สิงหาคม 2558 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 843 ลงวัน
ที 28 เมษายน 2559

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 75,000 บาท
-ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน 
    1) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิน จํานวน 150,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิน โดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที 30
 พฤษภาคม 2557

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 132,780 บาท
- ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  (กบท
.) เพือส่งเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินของ
พนักงานส่วนตําบล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
กองทุนบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 40 ลง
วันที 14 สิงหาคม 2558 หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 41 ลงวัน
ที 14 สิงหาคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.5/ว
 1264 ลงวันที 30 พฤษภาคม 2557 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 75,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 234,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 48,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,764,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

132,780

สํารองจ่าย 190,000

เบียยังชีพคนพิการ 864,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 145,080

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 12,000 15,000

เงินเดือนพนักงาน 500,000 1,000,000

เงินอืนๆ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

30,000 50,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 75,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 234,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 48,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,764,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

132,780

สํารองจ่าย 190,000

เบียยังชีพคนพิการ 864,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,368,000 1,368,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 432,000 685,080

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 48,000 75,000

เงินเดือนพนักงาน 3,899,120 5,399,120

เงินอืนๆ 84,000 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 252,000 336,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 55,000 65,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

350,000 430,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 200,000 310,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
เลือกตัง

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 35,000 40,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชน/กีฬา
เยาวชนตําบลป่าก่อดํา

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ 30,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน 20,000

โครงการจัด
นิทรรศการร้านสินค้า
ชุมชนงานมหกรรม
อาหารและของดีอําเภอ
แม่ลาว ครังที 5 
ประจําปี 2560

20,000

โครงการจัดระบบ
บริหารจัดการนําทังนํา
ผิวดินและนําใต้ดิน

50,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา ระดับต่างๆ

30,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

30,000

โครงการปลูกป่าเพิม
พืนทีสีเขียว 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 102,000 142,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 740,000 1,250,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 42,000 42,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
เลือกตัง 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 240,000 315,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชน/กีฬา
เยาวชนตําบลป่าก่อดํา

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ 30,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน 20,000

โครงการจัด
นิทรรศการร้านสินค้า
ชุมชนงานมหกรรม
อาหารและของดีอําเภอ
แม่ลาว ครังที 5 
ประจําปี 2560

20,000

โครงการจัดระบบ
บริหารจัดการนําทังนํา
ผิวดินและนําใต้ดิน

50,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา ระดับต่างๆ

30,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

10,000 10,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

30,000

โครงการปลูกป่าเพิม
พืนทีสีเขียว 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุบน
ถนน/ลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล (7 วัน
อันตราย)

โครงการป้องกันโรค
ติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ
ชนิดต่างๆ

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการฝึกทบทวน 
อปพร.

โครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการศูนย์ถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลป่า
ก่อดํา

20,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้และการจัด
ทํา/ปรับปรุงข้อมูล
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการรณรงค์
ป้องกันไฟป่าและลด
ปัญหาหมอกควัน

โครงการเรียน
รู้/อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิน

10,000

โครงการลดความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี 20,000

โครงการศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัด
ซือจัดจ้างขององค์กร
ปกครองท้องถิน

โครงการส่งเสริมการ
เข้าวัดปฏิบัติธรรม 20,000

โครงการส่งเสริมการ
แปรรูปผลผลิตการ
เกษตร

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุบน
ถนน/ลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล (7 วัน
อันตราย)

40,000 40,000

โครงการป้องกันโรค
ติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ
ชนิดต่างๆ

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000 20,000

โครงการฝึกทบทวน 
อปพร. 30,000 30,000

โครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการศูนย์ถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลป่า
ก่อดํา

20,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้และการจัด
ทํา/ปรับปรุงข้อมูล
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

85,000 85,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันไฟป่าและลด
ปัญหาหมอกควัน

10,000 10,000

โครงการเรียน
รู้/อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิน

10,000

โครงการลดความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี 20,000

โครงการศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัด
ซือจัดจ้างขององค์กร
ปกครองท้องถิน

25,000 25,000

โครงการส่งเสริมการ
เข้าวัดปฏิบัติธรรม 20,000

โครงการส่งเสริมการ
แปรรูปผลผลิตการ
เกษตร

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกาย 15,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่า
ก่อดํา

10,000

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้พิการ 20,000

โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีลอยกระทง 30,000

โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีสงกรานต์ 30,000

โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

20,000

โครงการส่งเสริม
จักสานสําหรับผู้สูงอายุ 20,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีงานสรงนํา
พระธาตุไชยสิทธิ

10,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีงานสรงนํา
พระธาตุมณีนาถสันต้น
ม่วง

10,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีงานสรงนํา
พระธาตุรัตนมหา
มงคลเจดีย์

10,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีงานสรงนํา
พระธาตุหมอกมุงเมือง

10,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพเด็กนัก
เรียน ศพด.อบต.ป่าก่อ
ดํา

20,000

โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกาย 15,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่า
ก่อดํา

10,000

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้พิการ 20,000

โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีลอยกระทง 30,000

โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีสงกรานต์ 30,000

โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

20,000

โครงการส่งเสริม
จักสานสําหรับผู้สูงอายุ 20,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีงานสรงนํา
พระธาตุไชยสิทธิ

10,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีงานสรงนํา
พระธาตุมณีนาถสันต้น
ม่วง

10,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีงานสรงนํา
พระธาตุรัตนมหา
มงคลเจดีย์

10,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีงานสรงนํา
พระธาตุหมอกมุงเมือง

10,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพเด็กนัก
เรียน ศพด.อบต.ป่าก่อ
ดํา

20,000

โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสร้าง
ความปรองดองและปก
ป้องสถาบันพระมหา
กษัตริย์

15,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (สนับสนุน
ค่าอาหารกลางวัน ศพ
ด. อบต.ป่าก่อดํา)

367,500

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าวัสดุ
จัดการเรียนการสอน
รายหัวของศพด.อบต
.ป่าก่อดํา)

127,500

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม

โครงการอบรมเพิม
ประสิทธิภาพบุคลากร
ทางการศึกษา

20,000

โครงการอบรมเพิม
ประสิทธิภาพศักยภาพ 
กลุ่มพัฒนาสตรี

20,000

โครงการอบรมศึกษาดู
งานเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

ส่งเสริมสนับสนุนการ
บริหารจัดการขยะ
อย่างถูกวิธี

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสร้าง
ความปรองดองและปก
ป้องสถาบันพระมหา
กษัตริย์

15,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (สนับสนุน
ค่าอาหารกลางวัน ศพ
ด. อบต.ป่าก่อดํา)

367,500

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าวัสดุ
จัดการเรียนการสอน
รายหัวของศพด.อบต
.ป่าก่อดํา)

127,500

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 30,000 30,000

โครงการอบรมเพิม
ประสิทธิภาพบุคลากร
ทางการศึกษา

20,000

โครงการอบรมเพิม
ประสิทธิภาพศักยภาพ 
กลุ่มพัฒนาสตรี

20,000

โครงการอบรมศึกษาดู
งานเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

50,000 50,000

ส่งเสริมสนับสนุนการ
บริหารจัดการขยะ
อย่างถูกวิธี

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 160,000 190,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 30,000 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 85,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 200,000 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม) 432,700

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 10,000 25,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 15,000

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือโคมไฟฟ้าพร้อม
อุปกรณ์ 13,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 20,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ซอย 2 ซอย 7 และ 
ซอย 8 หมู่ที 3

310,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนไปหมู่ที 7 
เทศบาลตําบลป่าก่อดํา

264,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมไหล่ทาง ซอย
ประปา - ซอย 4 (บ้าน
นายทรา) หมู่ที 5

290,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 10,000 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 432,700

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 25,000 25,000

วัสดุสํานักงาน 125,000 160,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 38,000 53,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 300,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 15,000 15,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือโคมไฟฟ้าพร้อม
อุปกรณ์ 13,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 20,000 40,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ซอย 2 ซอย 7 และ 
ซอย 8 หมู่ที 3

310,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนไปหมู่ที 7 
เทศบาลตําบลป่าก่อดํา

264,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมไหล่ทาง ซอย
ประปา - ซอย 4 (บ้าน
นายทรา) หมู่ที 5

290,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เลียบคลองชลประทาน
ทางเข้าสุสาน (ต่อจาก
ของเดิม) หมู่ที 11

366,000

โครงการก่อสร้างพนัง
กําแพงกันดินสไลด์ 
ซอย 4 หมู่ที 4

359,000

โครงการก่อสร้างรัว
คอนกรีตสวน
สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที 
2

250,000

โครงการก่อสร้างห้อง
นําครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ป่าก่อดํา

75,000

โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที 1

480,000

โครงการขยาย/เสริม
ไหล่ทางถนน เขตพืนที
รับผิดชอบของอบต.ป่า
ก่อดํา (หมู่ที 1-6และ 
หมู่ที 11)

100,000

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนสายการเกษตร 
เขตพืนทีความรับผิด
ชอบของอบต.ป่าก่อดํา 
(หมู่ที 1-6 และหมู่ที 
11)

300,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 200,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 52,500

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 300,000 641,000

รวม 6,308,380 40,000 235,000 185,000 4,484,500 20,000 82,500 3,370,780
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เลียบคลองชลประทาน
ทางเข้าสุสาน (ต่อจาก
ของเดิม) หมู่ที 11

366,000

โครงการก่อสร้างพนัง
กําแพงกันดินสไลด์ 
ซอย 4 หมู่ที 4

359,000

โครงการก่อสร้างรัว
คอนกรีตสวน
สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที 
2

250,000

โครงการก่อสร้างห้อง
นําครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ป่าก่อดํา

75,000

โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที 1

480,000

โครงการขยาย/เสริม
ไหล่ทางถนน เขตพืนที
รับผิดชอบของอบต.ป่า
ก่อดํา (หมู่ที 1-6และ 
หมู่ที 11)

100,000

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนสายการเกษตร 
เขตพืนทีความรับผิด
ชอบของอบต.ป่าก่อดํา 
(หมู่ที 1-6 และหมู่ที 
11)

300,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 200,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 12,000 12,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 52,500

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 5,000 5,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 77,000 1,018,000

รวม 150,000 9,623,840 24,500,000
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