
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 

 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก จัดท าขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๘    
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 แผนการด าเนินงานดังกล่าวเป็นเอกสารที่รวบรวมการด าเนินงานจริงทั้งหมดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตากตกตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖2 และจากหน่วยงานอ่ืนโดย
จ าแนกรายละเอียดที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา เพ่ือให้ทราบกิจกรรม
การพัฒนาที่แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการหน่วยงาน 
และระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจนดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารของผู้
บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและประเมินงานและ
ประเมินผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.๒๕๖2  ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือและแนวทางในการบริหารงานและเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สำรบัญ 
 

ส่วนที่ ๑ บทน ำ                  หน้ำ 
      - บทน า         ๑ 
      - วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน     ๑ 
      - แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน     ๑ 
      - ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน     ๒ 
      - ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน     ๒ 
      - ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน      2 
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
      - บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ     3 
      - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ     5 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ  
 

  
บทน ำ 

ตาารจเนปียปกรจทรวาาหาดไทยว่าด้วยการำัดท าแผน.ัฒนาขอาอาค์กรรกครอาส่วนท้อาถน่น 
.ศ.ศ 548 แก้ไขเน.น่าเนตนา (ฉปัปที่  ) .ศ.ศ 559 ก าหนดให้อาค์กรรกครอาส่วนท้อาถน่นำัดท าแผนการ
ด าเนนนนาานขึ้น โดยาีำุดาุ่าหาายเน.่ือแสดาให้เนห็นถึารายลจเนอียดแผนาาน โคราการ.ัฒนาแลจกนำกรราที่
ด าเนนนนการำรนาทั้าหาดใน.ื้นที่ขอาอาค์กรรกครอาส่วนท้อาถน่นรรจำ ารงาปรรจาา นั้น เน.่ือให้แนวทาาใน
การด าเนนนนาานในรงาปรรจาา นั้นาีควาาชัดเนำนในการรฏนปัตนาานาากขึ้น ลดควาาซ้ าซ้อนขอาโคราการ าี
การรรจสานแลจปูร าการท าาานกัปหน่วยาานแลจำ าแนกรายลจเนอียดต่าาๆ ขอาแผนาาน/โคราการ ใน
แผนการด าเนนนนาาน โคราการ/กนำกรราการ.ัฒนาที่ำจปรรำุในแผนการด าเนนนนาานำจาีที่าาำาก  

(1) าปรรจาา รายำ่ายรรจำ ารง ขอาอาค์กรรกครอาส่วนท้อาถน่น (รวาทั้าเนานนอุดหนุนที่อาค์กร
รกครอาส่วนท้อาถน่นอุดหนุนให้หน่วยาานอื่นด าเนนนนการ) 

(2) โคราการ/กนำกรราการ.ัฒนาที่อาค์กรรกครอาส่วนท้อาถน่นด าเนนนนการเนอาโดยไา่ใช้าปรรจาา  
(ถ้าาี) 

(3) โคราการ/กนำกรราการ.ัฒนาขอาหน่วยราชการ ส่วนกลาา ส่วนภูานภาค หรือหน่วยาานอื่นๆ 
ที่ด าเนนนนการใน.้ืนที่ขอาอาค์กรรกครอาส่วนท้อาถน่น โดยให้อาค์กรรกครอาส่วนท้อาถน่นตรวำสอปำาก
แผนรฏนปัตนราชการรรจำ ารงขอาำัาหวัดหรืออาำสอปถาาไรยัาหน่วยาานต่าาๆ ที่เนกี่ยวข้อา 

(4) โคราการ/กนำกรราการ.ัฒนาอ่ืนๆ ที่อาค์กรรกครอาส่วนท้อาถน่น.นำาร าเนห็นว่าำจเนกนด
รรจโยชน์ในการรรจสานการด าเนนนนาานใน.ื้นที ่

โดยแผนการด าเนนนนาาน าีรายลจเนอียดเนค้าโครา ดัานี้ 
ส่วนที่ 1 บทน ำ รรจกอปด้วย 

-  ปทน า 
-  วัตถุรรจสาค์ขอาแผนการด าเนนนนาาน 
-  ขั้นตอนการำัดท าแผนการด าเนนนนาาน 
-  รรจโยชน์ขอาแผนการด าเนนนนาาน 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม รรจกอปด้วย 
-  ปัญชีสรุรำ านวนโคราการแลจาปรรจาา  (แปป ผดศ1) 
-  ปัญชีโคราการ/กนำกรรา/าปรรจาา  (แปป ผดศ ) 
 

วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1ศ เน.่ือแสดาถึารายลจเนอียดขอาแผนาาน/โคราการ.ัฒนาแลจกนำกรราการ.ัฒนาที่ด าเนนนนการำรนา

ทั้าหาดใน.้ืนที่ขอาอาค์กรรกครอาส่วนท้อาถน่นรรจำ ารงาปรรจาา นั้นๆ 
 ศ เน.่ือให้แนวทาาการด าเนนนนาานในรงาปรรจาา นั้น าีควาาชัดเนำนในการรฏนปัตนาากข้ึน ลดควาา

ซ้ าซ้อนขอาโคราการ 
3ศ เน.่ือเนร็นการรรจสานแลจปูร าการท าาานกัปหน่วยาานแลจำ าแนกรายลจเนอียดต่าาๆ ขอา

แผนาาน/โคราการ.ัฒนาแลจกนำกรรา ท าให้การตนดตาารรจเนานนผลเนาื่อสน้นรงาีควาาสจดวกยน่าขึ้น 
4. เน.่ือใช้เนร็นเนครื่อาาือในการปรนหาราานขอาผู้ปรนหารท้อาถน่นในการควปคุาการด าเนนนนาานให้

เนร็นไรอย่าาเนหาาจสา แลจาีรรจสนทธนภา. 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
รจเนปียปกรจทรวาาหาดไทยว่าด้วยการำัดท าแผน.ัฒนาขอาอาค์กรรกครอาส่วนท้อาถน่น 

....2548 แก้ไขเน.น่าเนตนา (ฉปัปที่  ) .ศ.ศ 559 หาวด 5 ข้อ 26 การำัดท าแผนการด าเนนนนาานให้
ด าเนนนนการตาารจเนปียปนี้ โดยาีขั้นตอนด าเนนนนการดัานี้ 

1. ค จกรราการสนัปสนุนการำัดท าแผน.ัฒนาท้อาถน่นรวปรวาแผนาาน โคราการ.ัฒนาขอา
อาค์กรรกครอาส่วนท้อาถน่น หน่วยราชการส่วนกลาา ส่วนภูานภาค รัฐวนสาหกนำแลจหน่วยาานอ่ืนๆ ที่ด าเนนนนการ
ใน.้ืนที่ขอาอาค์กรรกครอาส่วนท้อาถน่น แล้วำัดท าร่าาแผนการด าเนนนนาานเนสนอค จกรราการ.ัฒนาท้อาถน่น 

2. ค จกรราการ.ัฒนาท้อาถน่น.นำาร าร่าาแผนการด าเนนนนาาน แล้วเนสนอผู้ปรนหารท้อาถน่นรรจกา.
เนร็นแผนการด าเนนนนาาน ทั้านี้ให้ริดรรจกา.แผนการด าเนนนนาานภายในสนปห้าวันนัปแต่วันที่รรจกา.เน.่ือให้
รรจชาชนในท้อาถน่นทราปโดยทั่วกันแลจต้อาริดรรจกา.ไว้อย่าาน้อยสาาสนปวัน 

ข้อ  7 แผนการด าเนนนนาานให้ำัดท าให้แล้วเนสร็ำภายในสาาสนปวันนัปแต่วันที่รรจกา.ใช้าปรรจาา  
รายำ่ายรรจำ ารง าปรรจาา รายำ่ายเน.น่าเนตนา าปรรจาา ำากเนานนสจสา หรือได้รัปแำ้าแผนาานแลจโคราการ 
ำากหน่วยราชการส่วนกลาา ส่วนภูานภาค รัฐวนสาหกนำที่ต้อาด าเนนนนการใน.้ืนที่อาค์กรรกครอาส่วนท้อาถน่น 

ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1. ท าให้ทราปถึาเนร้าหาาย รายลจเนอียดกนำกรรา าปรรจาา  รจยจเนวลาที่ชัดเนำนแลจแสดาถึา

การด าเนนนนาานำรนาในรงาปรรจาา นั้น 
2. แสดาถึาควาาชัดเนำนในการใช้ำ่ายาปรรจาา ที่สอดคล้อากัปาปรรจาา รายำ่ายรรจำ ารง 
3. เน.่ือสจดวกในการรฏนปัตนาานตาาโคราการ.ัฒนาต่าาๆ แลจการตนดตาารรจเนานนผลการ

ด าเนนนนาานตาาแผนาาน/โคราการ/กนำกรราในรงาปรรจาา นั้น 
4. เนร็นเนครื่อาาือในการปรนหาราานขอาอาค์กรรกครอาส่วนท้อาถน่น เน.่ือควปคุาการด าเนนนนาานให้

เนร็นไรอย่าาเนหาาจสาแลจาีรรจสนทธนภา. 
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม  
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั โครงการทั้งหมด งบประมาณทัง้หมด 
1.  ยุทธศาสตร์โครงสรา้งพื้นฐาน 

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม - - - - - 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พานชิยกรรมและการท่องเที่ยว 

2.1 แผนงานสาธารณสุข 
2.3 แผนงานการเกษตร 

 
1 
4 

 
0.69 
2.79 

 
20,000 
55,000 

 
0.07 
0.19 

 
กองสาธารณสุข 

ส านักปลัด 
รวม 5 1.16 75,000 0.27  

3.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3.1 แผนงานการศึกษา 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.4 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
3.5 แผนงานงบกลาง 

 
5 
5 

12 
11 
3 

 
3.49 
3.49 
8.39 
7.69 
2.09 

 
3,056,880 

205,000 
356,000 
785,000 

5,785,200 

 
11.03 
0.74 
1.28 
2.83 

20.88 

 
กองการศึกษา 
กองสาธารรสุข 
กองการศึกษา 
กองการศึกษา 
ส านักปลัด 

รวม 36 28.33 10,346,855 37.35  
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

4.1 แผนงานสาธารณสุข 
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
2 
2 
 

 
1.39 
1.39 

 
50,000 

130,000 
 

 
0.18 
0.46 

 

 
กองสาธารณสุข 

กองช่าง 
 

รวม 4 5 465,000 1.53  

แบบ ผด. 01 



www.huayyangkp.go.th | แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 4 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั โครงการทั้งหมด งบประมาณทัง้หมด 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และดา้นการจัดการระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
5.3 แผนงานการศึกษา 
5.4 แผนงานสาธารณะสุข 
5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
5.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
5.7 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
5.8 แผนงานการเกษตร 
5.9 แผนงานงบกลาง 
5.10 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

 
 

24 
10 
10 
9 
9 

16 
2 
1 
6 

11 

 
 

16.78 
6.99 
6.99 
6.29 
6.29 
11.18 
1.39 
0.69 
4.19 
7.69 

 
 

10,809,572 
444,160 
585,220 
794,660 

1,084,108 
1,789,712 

110,000 
20,000 

1,235,246 
471,050 

 
 

39.02 
1.60 
2.11 
2.86 
3.91 
6.46 
0.39 
0.07 
4.45 
1.70 

 
 

ส านักปลัด,กองคลัง 
ส านักปลัด 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 
กองสวัสดิการ 

กองช่าง 
กองการศึกษา 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
กองช่าง 

รวม 98 68.53 14,588,838 52.66  
รวมทั้งสิ้น 143 100 27,700,000 100  
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แปป ผดศ 05 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 2 : ยุทธ.าสตร์ด้านการวาาแผน สา่เนสรนาการลาทุน .านนชยกรราแลจการท่อาเนที่ยว 

1.1 แผนงานสาธารณสุข 
ล าดัป 

โคราการ 
รายลจเนอียดขอากนำกรรา าปรรจาา  

(ปาท) 
สถานท่ี หน่วยาาน .ศ.ศ5 60 .ศ.ศ5 61 

ที ่ ที่เนกนดขึ้นำากโคราการ ด าเนนนนการ รัปผนดชอปหลัก ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เนาศยศ .ศคศ านศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 
1 โคราการำัดตั้าธนาคารขยจ เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่ายโคราการำัดตั้าธนาคาร

ขยจ 
50,000 อปตศตากตก กอา

สาธาร จ
สุข 

            

1.2 แผนงานการเกษตร 
ล าดัป 

โคราการ 
รายลจเนอียดขอากนำกรรา าปรรจาา  

(ปาท) 
สถานท่ี หน่วยาาน .ศ.ศ5 60 .ศ.ศ5 61 

ที ่ ที่เนกนดขึ้นำากโคราการ ด าเนนนนการ รัปผนดชอปหลัก ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เนาศยศ .ศคศ านศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 
1 ค่าใช้ำ่ ายโคราการสนัปสนุน.ูนย์ถ่ ายทอด

เนทคโนโลยีการเนกษตร 
เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่ายโคราการสนัปสนุน.ูนย์
ถ่ายทอดเนทคโนโลยีการเนกษตร 

30,000 อปตศตากตก กอา
สาธาร จ

สุข 
 

            

5 โคราการอันเนนือาาาำาก.รจราชด ารน,.รจราช
เนสาวนีย ์

เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่ายโคราการอันเนนือาาา
ำาก.รจราชด ารน,.รจราชเนสาวนีย ์

10,000 อปตศตากตก กอา
สาธาร จ

สุข 

            

3 โคราการอนุรักษ์.ันธุกรรา.ืชกรรา.ืชอันเนนือา
าาำาก.รจราชด ารนฯ 

เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่ายโคราการอนุรักษ์
.ันธุกรรา.ืชกรรา.ืชอันเนนือาาาำาก
.รจราชด ารนฯ 

10,000 อปตศตากตก กอา
สาธาร จ

สุข 

            

4 อุดหนุนกนำกรราสนัปสนุนร้อากันแลจฟื้นฟู
ทรั.ยากรธรราชาตนแลจสน่าแวดล้อา 

เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่ายอุดหนุนกนำกรรา
ส นั ป ส นุ น ร้ อ า กั น แ ล จ ฟื้ น ฟู
ทรั.ยากรธรราชาตนแลจสน่าแวดล้อา 

 ,000 อปตศตากตก กอา
สาธาร จ

สุข 
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แปป ผดศ 05 
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แบบ ผด. 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 3 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ที ่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิง

บูรณาการ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

60,000 อบต.ตากตก กอง
การศึกษา 

 

            

2 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

160,000 อบต.ตากตก กอง
การศึกษา 

 

            

3 โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาสู่อาเซียนเด็ก
และเยาวชนต าบลตากตก (English Camp) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะ
ด้านภาษาสู่อาเซียนเด็กและเยาวชนต าบล
ตากตก (English Camp) 

20,000 อบต.ตากตก กอง
การศึกษา 

 

            

4 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)แก่นักเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม)แก่นักเรียนเพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย 

880,880 4 โรงเรียน
ในเขตพื้นที่ 

กอง
การศึกษา 

 

            

5 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 

1,936,000 4 โรงเรียน
ในเขตพื้นที่ 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผด. 02 

1.2 แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดับ 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ที ่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณะสุข(อสม.) 
เพื่ อจ่ ายเป็นค่ าใ ช้จ่ ายโครงการพัฒนา
เครือข่ายและศักยภาพอาสาสมัครสาธารณะ
สุข(อสม.) 

15,000 อบต.ตากตก กอง
สาธารณะ

สุข 
 

            

2 ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
(รณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย(รณรงค์โรคพิษสุนัข
บ้า) 

10,000 อบต.ตากตก กอง
สาธารณะ

สุข 
 

            

3 ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศต าบลตากตก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศต าบลตากตก 

150,000 อบต.ตากตก กอง
สาธารณะ

สุข 
 

            

4. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดินของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรค
ขาดสาร ไอโอดิ นของสมเด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

10,000 อบต.ตากตก กอง
สาธารณะ

สุข 
 

            

5. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

20,000 อบต.ตากตก กอง
สาธารณะ

สุข 
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แบบ ผด. 02 

1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ที ่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒองค์กรการเกษตร

และวิสหกิจชุมชน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒ
องค์กรการเกษตรและวิสหกิจชุมชน 

10,000 อบต.ตากตก กอง
สวัสดิการ 

 

            

2 ค่าใช้จ่ายโครงการผู้สู งงอายุอยู่อย่างไรให้
ปลอดภัยและมีความสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผู้สูงงอายุอยู่
อย่างไรให้ปลอดภัยและมีความสุข 

30,000 อบต.ตากตก กอง
สวัสดิการ 

            

3 โครงการวัยใสใส่ใจท าดี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัยใสใส่ใจท าดี 50,000 อบต.ตากตก กอง
สวัสดิการ 

            

4 โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

60,000 อบต.ตากตก กอง
สวัสดิการ 

            

5 ค่าใช้จ่ายโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่
ลูกหลาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน 

30,000 อบต.ตากตก กอง
สวัสดิการ 

            

6 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ดอย
โอกาส/ผู้พิการทางสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ผู้ดอยโอกาส/ผู้พิการทางสังคม 

30,000 อบต.ตากตก กอง
สวัสดิการ 

            

7 โครงการเฝ้าระวังยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังยา
เสพติด 

30,000 อบต.ตากตก กอง
สวัสดิการ 

            

8 อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอบ้านตาก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนกิ่งกาชาด
อ าเภอบ้านตาก 

6,000 อบต.ตากตก กอง
สวัสดิการ 

            

9 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก 

10,000 อบต.ตากตก กอง
สวัสดิการ 

            

10 โครงการครอบครัวอบอุ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัว
อบอุ่น 

30,000 อบต.ตากตก กอง
สวัสดิการ 

            

11 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนา
และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
ต าบลตากตก 

เพื่ อ จ่ายเป็นค่าใช้ จ่ าย โครงการส่ง เสริม
สนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาและฟื้ นฟู
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการต าบลตาก
ตก 

50,000 อบต.ตากตก กอง
สวัสดิการ 
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แบบ ผด. 02 

ล าดับ 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ที ่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 อุ ดหนุ นกิ จก รรม เ ยาวชนกลุ่ ม เ สี่ ย งด้ า น
นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนกิจกรรม
เ ย า ว ช น ก ลุ่ ม เ สี่ ย ง ด้ า น นั น ท น า ก า ร 
ศิลปวัฒนธรรม 

20,000 อบต.ตากตก กอง
สวัสดิการ 

            

 
1.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ที ่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับ

ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาระดับต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 

250,000 อบต.ตากตก กอง
การศึกษา 

 

            

2 ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน
โครงการอันเนืองมาจากพระราชด าริ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจาก
พระราชด าริ 

50,000 อบต.ตากตก กอง
การศึกษา 

 

            

3 โครงการสิบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิบสาน
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 

150,000 อบต.ตากตก กอง
การศึกษา 

 

            

4 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม 

30,000 อบต.ตากตก กอง
การศึกษา 

 

            

5 ค่าใช้จ่ายการจัดงานสืบสานประเพณีขึ้นธาตุน้อย
เดือนเก้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานสืบสาน
ประเพณีขึ้นธาตุน้อยเดือนเก้า 

140,000 อบต.ตากตก กอง
การศึกษา 

            

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี/กิจกรรมทาง
ศาสนา 

เพื่ อ จ่ าย เป็ นค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในการจั ด งาน
ประเพณี/กิจกรรมทางศาสนา 

20,000 อบต.ตากตก กอง
การศึกษา 

 

            

7 โครงการอุปสมบทนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอุปสมบทนาค
หมู่เฉลิมพระเกียรติ 

15,000 อบต.ตากตก กอง
การศึกษา 
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แบบ ผด. 02 

ล าดับ 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ที ่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 โครงการปริวาสกรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปริวาสกรรม 15,000 อบต.ตากตก กอง

การศึกษา 
 

            

9 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
พื้นบ้าน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน 

20,000 อบต.ตากตก กอง
การศึกษา 

 

            

10 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงสาย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทงสาย 

80,000 อบต.ตากตก กอง
การศึกษา 

 

            

11 อุดหนุนกิจกรรมงานประเพณีและวันส าคัญของ
ชาติ 

เพื่ อจ่ าย เป็ น เ งินอุดหนุนกิ จกรรมงาน
ประเพณีและวันส าคัญของชาติ 

15,000 อบต.ตากตก กอง
การศึกษา 

 

            

 
1.7 แผนงานงบกลาง 
 

ล าดับ 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ที ่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ แก่

ผู้สูงอายุในต าบลตากตก 
4,285,200 อบต.ตากตก กอง

สวัสดิการ 
 

            

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ แก่
คนพิการในต าบลตากตก 

1,440,000 อบต.ตากตก กอง
สวัสดิการ 

 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ แก่
ผู้ป่วยเอดส์ในต าบลตากตก 

60,000 อบต.ตากตก กอง
สวัสดิการ 
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แบบ ผด. 02 
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แปป ผดศ 05 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 4 : ยุทธ.าสตร์ด้านการอนุรักษ์ทร.ัยากรธรราชาตนแลจสน่าแวดล้อา   
1.1 แผนงานสาธารณะสุข 
 

ล าดัป 
โคราการ 

รายลจเนอียดขอากนำกรรา าปรรจาา  
(ปาท) 

สถานท่ี หน่วยาาน .ศ.ศ5 60 .ศ.ศ5 61 
ที ่ ที่เนกนดขึ้นำากโคราการ ด าเนนนนการ รัปผนดชอปหลัก ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เนาศยศ .ศคศ านศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 
1 โคราการเน.น่ารรจสนทธนภา.การปรนหาร 

ำัดการขยจฯ 
เน.ื่ อ ำ่ า ย เน ร็ นค่ า ใ ช้ ำ่ า ย โคร าก าร เน.น่ า
รรจสนทธนภา.การปรนหาร 
ำัดการขยจฯ 

30,000 อปตศตากตก กอาสา
ธาร  
สุข 
 

            

5 โคราการควาารู้การคัดแยกขยจาูลฝอย เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่ายโคราการควาารู้การคัด
แยกขยจาูลฝอย 

50,000 อปตศตากตก กอาสา
ธาร  
สุข 
 

            

 

1ศ5 แผนาานอุตสาหกรราแลจการโยธา 

ล าดัป 
โคราการ 

รายลจเนอียดขอากนำกรรา าปรรจาา  
(ปาท) 

สถานท่ี หน่วยาาน .ศ.ศ5 60 .ศ.ศ5 61 
ที ่ ที่เนกนดขึ้นำากโคราการ ด าเนนนนการ รัปผนดชอปหลัก ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เนาศยศ .ศคศ านศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 
1 โคราการก่อสร้าา/รรัปรรุา/ซ่อาแซาป่อขยจ

ต าปล 
เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่ายโคราการก่อสร้าา/
รรัปรรุา/ซ่อาแซาป่อขยจต าปล 

30,000 อปตศตากตก ส านักรลดั 
 

            

5ศ โคราการล้อารั่วปรนเนว ป่ขยจต าปล เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่ายโคราการล้อารั่วปรนเนว 
ป่ขยจต าปล 

100,000 อปตศตากตก ส านักรลดั 
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แปป ผดศ 05 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 5 : ยุทธ.าสตร์ด้านการปรนหารำัดการป้านเนาือาที่ดี แลจดา้นการำดัการรจเนปียปชุาชน/สัาคาแลจการรักษาควาาสาปเนรียปร้อย 
1.1 แผนาานปรนหาราานท่ัวไร 
 

ล าดัป 
โคราการ 

รายลจเนอียดขอากนำกรรา าปรรจาา  
(ปาท) 

สถานท่ี หน่วยาาน .ศ.ศ5 60 .ศ.ศ5 61 
ที ่ ที่เนกนดขึ้นำากโคราการ ด าเนนนนการ รัปผนดชอปหลัก ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เนาศยศ .ศคศ านศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 
1 โคราการ อปตศ.ปรรจชาชน ให้ปรนการรรจชาชนแปปเนชนารุกแลจเนร็นการ

ปรนการรรจชาชนอย่าาทั่วถึา 
 0,000 อปตศตากตก ส านักรลดั 

 
            

5 โคราการ.ัฒนา.ักยภา.ปุคลากรท้อาถน่น เน.ื่อ
การ.ัฒนาท้อาถน่น 

เน.ื่อเน.น่า.ูนควาารู้ในการรฏนปัตนาานให้าี
รรจสนทธนภา.แลจสาาารถน ากลัปาา.ัฒนา
ปรนหารำัดการอาค์กรให้ได้าาตรฐานเน.ื่อ
รอารัป AEC 

140,000 อปตศตากตก ส านักรลดั 
 

            

3 โคราการรวา.ลัาสร้าาควาารรอาดอาสาานฉันท ์ เน.ื่อใช้ำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่ายโคราการรวา.ลัา
สร้าาควาารรอาดอาสาานฉันท ์

10,000 อปตศตากตก ส านักรลดั 
 

            

4 โคราการเนสรนาสร้าาคนดีวนถีรรจชาธนรไตย เน.ื่อใช้ำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่ายโคราการเนสรนาสร้าา
คนดีวนถีรรจชาธนรไตย 

30,000 อปตศตากตก ส านักรลดั             

  โคราการำั ด เนวทีรรจชาคาเน.ื่ อการำั ดท า
แผน.ัฒนาแลจแผนชุาชน 

เน.ื่ อำ่ ายเนร็นค่ าใ ช้ำ่ายโคราการำัดเนวที
รรจชาคาเน.ื่อการำัดท าแผน.ัฒนาแลจแผน
ชุาชน 

 ,000 อปตศตากตก ส านักรลดั             

6 โคราการอปราให้ควาารู้เนกี่ยวกัป.รจราชปัญญัตน
การช ารจภาษี ค่าธรราเนนียา แลจใปอนุญาต
ต่าาๆ  

เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่ายโคราการอปราให้
ควาารู้เนกี่ยวกัป.รจราชปัญญัตนการช ารจภาษี 
ค่าธรราเนนียา แลจใปอนุญาตต่าาๆ 
 
 

50,000 อปตศตากตก กอาคลัา             
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แปป ผดศ 05 

ล าดัป 
โคราการ 

รายลจเนอียดขอากนำกรรา าปรรจาา  
(ปาท) 

สถานท่ี หน่วยาาน .ศ.ศ5 60 .ศ.ศ5 61 
ที ่ ที่เนกนดขึ้นำากโคราการ ด าเนนนนการ รัปผนดชอปหลัก ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เนาศยศ .ศคศ านศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 
7 เนานนเนดือน (ฝ่ายการเนาือา) เน.ื่อำ่ายเนร็นเนานนเนดือนนายกอาค์การปรนหาร

ส่วนต าปล  แลจรอานายกอาค์การปรนหาร
ส่วนต าปล ค่าตอปแทนรร าำ าต าแหน่านายก 
รอานายก เนานนค่าตอปแทน.นเน.ษนายก รอา
นายก เนานนตอปแทนเนลขานุการนายก แลจเนานน
ตอปแทนสาาชนกสภา อรทศ 

5,916,750 อปตศตากตก ส านักรลดั             

8 เนานนเนดือนฝายรรจำ า เน.ื่อำ่ายเนร็นเนานนเนดือน.นักาาน/เนานนเน.น่าต่าาๆ 
ขอา.นักาานำ้าา เนานนเน.ื่อต่าาๆ ขอา.นักาาน
ำ้าา เนานนเนดือน.นักาานถ่ายโอน 

4,104,8 5 อปตศตากตก ส านักรลดั 
ส่วนการ

คลัา 

            

9 ค่าตอปแทน เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่าย ดัานี ้
1ศเนานนค่าตอปแทนอื่นกร ี.นเน.ษ 
5ค่าตอปแทนปุคคลที่ได้รัปแต่าตั้าในการ
รฏนปัตนหน้าที่ 
3ศค่าตอปแทนการรฏนปัตนาานนอกเนวลา
ราชการ 
4ศค่าเนช่าป้าน 
 ศเนานนช่วยเนหลือการ.ึกษาปุตร 

558,000 อปตศตากตก ส านักรลดั 
ส่วนการ

คลัา 

            

10 ค่าใช้สอย รายำ่ายเน.ื่อให้ได้ซึ่าปรนการ เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่าย ดัานี ้
1ศเน.ื่อำ่ายเนร็นค่าำ้าาเนหาาปรนการ 
5ศเน.ื่อำ่ายเนร็นค่าเนวรยาา ำ้าาเนหาาท าควาา
สจอาดฯลฯ 
 
 

780,000 อปตศตากตก ส านักรลดั 
ส่วนการ

คลัา 

            

11 ค่าใช้สอย รรจเนภทรายำ่ายเนกี่ยวกัปการรัปรอา
แลจ.นธีการ 

เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่าย ดัานี ้
1ศค่ารัปรอาในการต้อนรัปปุคคลหรือค จ
ปุคคล 

100,000 อปตศตากตก ส านักรลดั 
ส่วนการ

คลัา 
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แปป ผดศ 05 

ล าดัป 
โคราการ 

รายลจเนอียดขอากนำกรรา าปรรจาา  
(ปาท) 

สถานท่ี หน่วยาาน .ศ.ศ5 60 .ศ.ศ5 61 
ที ่ ที่เนกนดขึ้นำากโคราการ ด าเนนนนการ รัปผนดชอปหลัก ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เนาศยศ .ศคศ านศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

5ศค่ารัปรอาการรรจชุาสภาท้อาถน่น 
3ศค่าใช้ำ่ายาานรัฐ.นธีแลจวันส าคัญต่าาๆ 

15 ค่าใช้ำ่ายเนลือกตั้าสภาผู้ปรนหารหารท้อาถน่นแลจ
สภาท้อาถน่น 

เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่ายค่าใช้ำ่ายเนลือกตั้าสภา
ผู้ปรนหารหารท้อาถน่นแลจสภาท้อาถน่น 

56 ,000 อปตศตากตก ส านักรลดั 
 

            

13 วัสดุส านักาาน เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าำัดซื้อสน่าขอาเนครื่อาใช้ต่าาๆ 
เนช่นกรจดาษ แฟ้า รากกา ฯลฯ 

110,000 อปตศตากตก ส านักรลดั 
ส่วนการ

คลัา 

            

14 วัสดุาานป้านาานครัว เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าำัดซื้อวัสดุาานป้านาานครัว 
เนช่น แรรา ไา้กวาด แก้วรอาำาน ฯลฯ 

40,000 อปตศตากตก ส านักรลดั 
 

            

1  วัสดุ.าหนจแลจขนส่า เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าำัดซื้อวัสดุ.าหนจแลจขนส่า 
เนช่น ยาานอก ยาาใน ฯลฯ 

 0,000 อปตศตากตก ส านักรลดั 
 

            

16 วัสดุเนช้ือเน.ลนาแลจหล่อลื่น เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าวัสดุเนช้ือเน.ลนาแลจหล่อลื่น 
เนช่น น้ าาันเนปนซนล น้ าาันดีเนซล ฯลฯ 

 0,000 อปตศตากตก ส านักรลดั 
 

            

17 วัสดุโฆษ าแลจเนผยแ.ร่ เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าวัสดุโฆษ าแลจเนผยแ.ร่ 
เนช่น ร้าย กรจดาษโรสเนตอร์ 

50,000 อปตศตากตก ส านักรลดั 
 

            

18 วัสดุคอา.นวเนตอร์ เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าวัสดุวัสดุคอา.นวเนตอร์ เนช่น 
แผ่นดนสก์ หาึกเนครื่อา.นา.์ ฯลฯ 

100,000 อปตศตากตก ส านักรลดั 
ส่วนการ

คลัา 

            

19 ค่าสาธาร ูรโภค เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าสาธาร ูรโภครรจเนภทต่าาๆ 
ดั้านี ้
1ศค่าไฟฟ้า 
5ศค่าน้ ารรจรา 
3ศค่าปรนการโทร.ั.ท ์
4ศค่าปรนการโทร.ั.ท ์
 ศค่าปรนการสื่อสารแลจคานาคา 
 

1,180,000 อปตศตากตก ส านักรลดั 
ส่วนการ

คลัา 
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แปป ผดศ 05 

ล าดัป 
โคราการ 

รายลจเนอียดขอากนำกรรา าปรรจาา  
(ปาท) 

สถานท่ี หน่วยาาน .ศ.ศ5 60 .ศ.ศ5 61 
ที ่ ที่เนกนดขึ้นำากโคราการ ด าเนนนนการ รัปผนดชอปหลัก ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เนาศยศ .ศคศ านศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

50 ค่าป ารุารักษาซ่อาแซา เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าป ารุารักษาซ่อาแซาทรั.ย์สนน 
เนช่น เนครื่อาคอา.นวเนตอร์ แอร์ เนครื่อาถ่าย
เนอกสาร ฯลฯ 

11 ,000 อปตศตากตก ส านักรลดั 
ส่วนการ

คลัา 

            

51 ค่าป ารุารักษาแลจรรัปรรุาครุภั ฑ์ เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าป ารุารักษาแลจรรัปรรุา
ครุภั ฑ์  

30,000 อปตศตากตก ส่วนการ
คลัา 

            

55 ค่าใช้ำ่ายเนดนนทาาไรราชการ เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่ายเนดนนทาาไรราชการใน
อา าำักรแลจนอกอา าำักร 

190,000 อปตศตากตก ส านักรลดั 
ส่วนการ

คลัา 

            

53 ค่าใช้ำ่ายในการเนลือกตั้า เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่ายในการเนลือกตั้า 56 ,000 อปตศตากตก ส านักรลดั 
 

            

54 โคราการฝึกอปราสัาานาเน.ื่อเน.น่า.ักยภา.
ปุคลากรขอาอาค์การปรนหารส่วนต าปล 

เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่ายโคราการฝึกอปรา
สัาานาเน.ื่ อเน.น่ า.ักยภา.ปุคลากรขอา
อาค์การปรนหารส่วนต าปล 

10,000 อปตศตากตก ส านักรลดั 
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แปป ผดศ 05 

1ศ5  แผนาานการรักษาควาาสาปภายใน 

ล าดัป 
โคราการ 

รายลจเนอียดขอากนำกรรา าปรรจาา  
(ปาท) 

สถานท่ี หน่วยาาน .ศ.ศ5 60 .ศ.ศ5 61 
ที ่ ที่เนกนดขึ้นำากโคราการ ด าเนนนนการ รัปผนดชอปหลัก ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เนาศยศ .ศคศ านศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 
1 โคราการร้อากันแลจลดอุปัตนเนหตุทาาถนนช่วา

เนท.กาลรงใหา่ 
เน.ื่อใช้ำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่ายโคราการร้อากันแลจ
ลดอุปัตนเนหตุทาาถนนช่วาเนท.กาลรงใหา่ 

1 ,000 อปตศตากตก ส านักรลดั 
 

            

5 โคราการร้อากันแลจลดอุปัตนเนหตุทาาถนนช่วา
เนท.กาลสากรานต์ 

เน.ื่อใช้ำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่ายโคราการร้อากันแลจ
ลดอุปัตนเนหตุทาาถนนช่วาเนท.กาลสากรานต์ 

1 ,000 อปตศตากตก ส านักรลดั             

3 โคราการร้อากันยาเนส.ตนด เน.ื่อใช้ำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่ายโคราการร้อากันยา
เนส.ตนด 

50,000 อปตศตากตก ส านักรลดั             

4 โคราการฝึกอปราทปทวนอาสาสาัครร้อากันภัย
ฝ่าย.ลเนรือน(อร.รศ) 

เน.ื่อใช้ำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่ายโคราการฝึกอปรา
ทปทวนอาสาสาัครร้อากันภัยฝ่าย.ลเนรือน
(อร.รศ) 

 0,000 อปตศตากตก ส านักรลดั             

  เนานนเนดือนฝายรรจำ า เน.ื่อำ่ายเนร็นเนานนเนดือน.นักาาน/เนานนเน.น่าต่าาๆ 
ขอา.นักาานำ้าา เนานนเน.ื่อต่าาๆ ขอา.นักาาน
ำ้าา เนานนเนดือน.นักาานถ่ายโอน 

164,160 อปตศตากตก ส านักรลดั 
 

            

6 ค่าใช้ำ่ายในการด าเนนนนกนำกรราขอาอาสาสาัคร
ร้อากันภัยฝ่าย.ลเนรือน 

เน.ื่อใช้ำ่ ายเนร็นค่าใ ช้ำ่ายในการด า เนนนน
กนำกรราขอาอาสาสาัครร้อากันภัยฝ่าย.ล
เนรือน 

30,000 อปตศตากตก ส านักรลดั             

7 โคราการร้อากันไฟร่าแลจแก้ไขรัญหาไฟร่าฯ เน.ื่อใช้ำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่ายโคราการร้อากันไฟ
ร่าแลจแก้ไขรัญหาไฟร่าฯ 

30,000 อปตศตากตก ส านักรลดั             

8 อุดหนุนโคราการร้อากันแลจแก้ไขรัญหาไฟร่า 
แลจหาอกควันใน.ื้นที่อ าเนภอป้านตาก 

เน.ื่อใช้ำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่ายอุดหนุนโคราการ
ร้อากันแลจแก้ไขรัญหาไฟร่า แลจหาอก
ควันใน.ื้นที่อ าเนภอป้านตาก 

 0,000 อปตศตากตก ส านักรลดั             

 ค่าใช้ำ่ายเนดนนทาาไรราชการ เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่ายเนดนนทาาไรราชการใน
อา าำักรแลจนอกอา าำักร 

50,000 อปตศตากตก ส านักรลดั 
 

            

 ค่าใช้สอย รายำ่ายเน.ื่อให้ได้ซึ่าปรนการ เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่าย ดัานี ้
เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าตอปแทนอาสาสาัครฯ 

 0,000 อปตศตากตก ส านักรลดั 
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แปป ผดศ 05 

1ศ3  แผนาานการ.ึกษา 

ล าดัป 
โคราการ 

รายลจเนอียดขอากนำกรรา าปรรจาา  
(ปาท) 

สถานท่ี หน่วยาาน .ศ.ศ5 60 .ศ.ศ5 61 
ที ่ ที่เนกนดขึ้นำากโคราการ ด าเนนนนการ รัปผนดชอปหลัก ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เนาศยศ .ศคศ านศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 
1 เนานนเนดือนฝายรรจำ า เน.ื่อำ่ายเนร็นเนานนเนดือน.นักาาน/เนานนเน.น่าต่าาๆ 

ขอา.นักาานำ้าา เนานนเน.ื่อต่าาๆ ขอา.นักาาน
ำ้าา เนานนเนดือน.นักาานถ่ายโอน 

449,550 อปตศตากตก กอา
การ.ึกษา 

            

5 ค่าตอปแทน เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่าย ดัานี ้
1ศเนานนค่าตอปแทนอื่นกร ี.นเน.ษ 
5ค่าตอปแทนปุคคลที่ได้รัปแต่าตั้าในการ
รฏนปัตนหน้าที่ 
3ศค่าตอปแทนการรฏนปัตนาานนอกเนวลา
ราชการ 
4ศค่าเนช่าป้าน 
 ศเนานนช่วยเนหลือการ.ึกษาปุตร 

1,000 อปตศตากตก กอา
การ.ึกษา 

            

4 ค่าใช้สอย รายำ่ายเน.ื่อให้ได้ซึ่าปรนการ เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่าย ดัานี ้
1ศเน.ื่อำ่ายเนร็นค่าำ้าาเนหาาปรนการ 
5ศเน.ื่อำ่ายเนร็นค่าเนวรยาา ำ้าาเนหาาท าควาา
สจอาดฯลฯ 

105,000 อปตศตากตก กอา
การ.ึกษา 

            

5 วัสดุส านักาาน เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าำัดซื้อสน่าขอาเนครื่อาใช้ต่าาๆ 
เนช่นกรจดาษ แฟ้า รากกา ฯลฯ 

10,000 อปตศตากตก กอา
การ.ึกษา 

            

6 วัสดุโฆษ าแลจเนผยแ.ร่ เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าวัสดุโฆษ าแลจเนผยแ.ร่ 
เนช่น ร้าย กรจดาษโรสเนตอร์ 

5,000 อปตศตากตก กอา
การ.ึกษา 

            

7 วัสดุคอา.นวเนตอร์ เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าวัสดุวัสดุคอา.นวเนตอร์ เนช่น 
แผ่นดนสก์ หาึกเนครื่อา.นา.์ ฯลฯ 

 ,000 อปตศตากตก กอา
การ.ึกษา 

            

8 ค่าสาธาร ูรโภค เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าสาธาร ูรโภครรจเนภทต่าาๆ 
ดั้านี ้
1ศค่าไฟฟ้า 

1,000 อปตศตากตก กอา
การ.ึกษา 
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แปป ผดศ 05 

ล าดัป 
โคราการ 

รายลจเนอียดขอากนำกรรา าปรรจาา  
(ปาท) 

สถานท่ี หน่วยาาน .ศ.ศ5 60 .ศ.ศ5 61 
ที ่ ที่เนกนดขึ้นำากโคราการ ด าเนนนนการ รัปผนดชอปหลัก ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เนาศยศ .ศคศ านศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

5ศค่าน้ ารรจรา 
3ศค่าปรนการโทร.ั.ท ์
4ศค่าปรนการโทร.ั.ท ์
 ศค่าปรนการสื่อสารแลจคานาคา 

9 ค่าป ารุารักษาซ่อาแซา เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าป ารุารักษาซ่อาแซาทรั.ย์สนน 
เนช่น เนครื่อาคอา.นวเนตอร์ แอร์ เนครื่อาถ่าย
เนอกสาร ฯลฯ 

 ,000 อปตศตากตก กอา
การ.ึกษา 

            

10 ค่าใช้ำ่ายเนดนนทาาไรราชการ เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่ายเนดนนทาาไรราชการใน
อา าำักรแลจนอกอา าำักร 

10,000 อปตศตากตก กอา
การ.ึกษา 
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แปป ผดศ 05 

1ศ4  แผนาานสาธาร สุข 

ล าดัป 
โคราการ 

รายลจเนอียดขอากนำกรรา าปรรจาา  
(ปาท) 

สถานท่ี หน่วยาาน .ศ.ศ5 60 .ศ.ศ5 61 
ที ่ ที่เนกนดขึ้นำากโคราการ ด าเนนนนการ รัปผนดชอปหลัก ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เนาศยศ .ศคศ านศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 
1 เนานนเนดือนฝายรรจำ า เน.ื่อำ่ายเนร็นเนานนเนดือน.นักาาน/เนานนเน.น่าต่าาๆ 

ขอา.นักาานำ้าา เนานนเน.ื่อต่าาๆ ขอา.นักาาน
ำ้าา เนานนเนดือน.นักาานถ่ายโอน 

6 7,660 อปตศตากตก กอาสา
ธาร  

สุข 

            

5 ค่าตอปแทน เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่าย ดัานี ้
1ศเนานนค่าตอปแทนอื่นกร ี.นเน.ษ 
5ค่าตอปแทนปุคคลที่ได้รัปแต่าตั้าในการ
รฏนปัตนหน้าที่ 
3ศค่าตอปแทนการรฏนปัตนาานนอกเนวลา
ราชการ 
4ศค่าเนช่าป้าน 
 ศเนานนช่วยเนหลือการ.ึกษาปุตร 

5,000 อปตศตากตก กอาสา
ธาร  

สุข 

            

3 ค่าใช้สอย รายำ่ายเน.ื่อให้ได้ซึ่าปรนการ เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่าย ดัานี ้
1ศเน.ื่อำ่ายเนร็นค่าำ้าาเนหาาปรนการ 
5ศเน.ื่อำ่ายเนร็นค่าเนวรยาา ำ้าาเนหาาท าควาา
สจอาดฯลฯ 

 ,000 อปตศตากตก กอาสา
ธาร  

สุข 

            

4 วัสดุโฆษ าแลจเนผยแ.ร่ เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าวัสดุโฆษ าแลจเนผยแ.ร่ 
เนช่น ร้าย กรจดาษโรสเนตอร์ 

 ,000 อปตศตากตก กอาสา
ธาร  

สุข 

            

  วัสดุคอา.นวเนตอร์ เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าวัสดุวัสดุคอา.นวเนตอร์ เนช่น 
แผ่นดนสก์ หาึกเนครื่อา.นา.์ ฯลฯ 

 ,000 อปตศตากตก กอาสา
ธาร  

สุข 

            

6 ค่าป ารุารักษาซ่อาแซา เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าป ารุารักษาซ่อาแซาทรั.ย์สนน 
เนช่น เนครื่อาคอา.นวเนตอร์ แอร์ เนครื่อาถ่าย
เนอกสาร ฯลฯ 

 ,000 อปตศตากตก กอาสา
ธาร  

สุข 
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แปป ผดศ 05 

ล าดัป 
โคราการ 

รายลจเนอียดขอากนำกรรา าปรรจาา  
(ปาท) 

สถานท่ี หน่วยาาน .ศ.ศ5 60 .ศ.ศ5 61 
ที ่ ที่เนกนดขึ้นำากโคราการ ด าเนนนนการ รัปผนดชอปหลัก ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เนาศยศ .ศคศ านศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 
7 วัสดุเนช้ือเน.ลนาแลจหล่อลื่น เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าวัสดุเนช้ือเน.ลนาแลจหล่อลื่น 

เนช่น น้ าาันเนปนซนล น้ าาันดีเนซล ฯลฯ 
 ,000 อปตศตากตก กอาสา

ธาร  

สุข 

            

8 วัสดุวนทยา.าสตร์หรือการแ.ทย์ เน.ื่ อำ่ าย เนร็นค่ าวั สดุ วนทยา.าสตร์หรื อ
การแ.ทย์ 

10,000 อปตศตากตก กอาสา
ธาร  

สุข 

            

9 วัสดุอื่น เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าำัดซื้อถุาขยจ ส าหรัปรอารัป
ขยจาูลฝอย 

100,000 อปตศตากตก กอาสา
ธาร  

สุข 
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แปป ผดศ 05 

1ศ   แผนาานสัาคาสาเนคราจห ์

ล าดัป 
โคราการ 

รายลจเนอียดขอากนำกรรา าปรรจาา  
(ปาท) 

สถานท่ี หน่วยาาน .ศ.ศ5 60 .ศ.ศ5 61 
ที ่ ที่เนกนดขึ้นำากโคราการ ด าเนนนนการ รัปผนดชอปหลัก ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เนาศยศ .ศคศ านศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 
1 เนานนเนดือนฝายรรจำ า เน.ื่อำ่ายเนร็นเนานนเนดือน.นักาาน/เนานนเน.น่าต่าาๆ 

ขอา.นักาานำ้าา เนานนเน.ื่อต่าาๆ ขอา.นักาาน
ำ้าา เนานนเนดือน.นักาานถ่ายโอน 

990,108 อปตศตากตก กอา
สวัสดนการ 

            

5 ค่าตอปแทน เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่าย ดัานี ้
1ศเนานนค่าตอปแทนอื่นกร ี.นเน.ษ 
5ค่าตอปแทนปุคคลที่ได้รัปแต่าตั้าในการ
รฏนปัตนหน้าที่ 
3ศค่าตอปแทนการรฏนปัตนาานนอกเนวลา
ราชการ 
4ศค่าเนช่าป้าน 
 ศเนานนช่วยเนหลือการ.ึกษาปุตร 

50,000 อปตศตากตก กอา
สวัสดนการ 

            

3 ค่าใช้สอย รายำ่ายเน.ื่อให้ได้ซึ่าปรนการ เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่าย ดัานี ้
1ศเน.ื่อำ่ายเนร็นค่าำ้าาเนหาาปรนการ 
5ศเน.ื่อำ่ายเนร็นค่าเนวรยาา ำ้าาเนหาาท าควาา
สจอาดฯลฯ 

10,000 อปตศตากตก กอา
สวัสดนการ 

            

4 วัสดุส านักาาน เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าำัดซื้อสน่าขอาเนครื่อาใช้ต่าาๆ 
เนช่นกรจดาษ แฟ้า รากกา ฯลฯ 

50,000 อปตศตากตก กอา
สวัสดนการ 

            

  วัสดุโฆษ าแลจเนผยแ.ร่ เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าวัสดุโฆษ าแลจเนผยแ.ร่ 
เนช่น ร้าย กรจดาษโรสเนตอร์ 

3,000 อปตศตากตก กอา
สวัสดนการ 

            

6 วัสดุคอา.นวเนตอร์ เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าวัสดุวัสดุคอา.นวเนตอร์ เนช่น 
แผ่นดนสก์ หาึกเนครื่อา.นา.์ ฯลฯ 

 ,000 อปตศตากตก กอา
สวัสดนการ 

            

7 ค่าสาธาร ูรโภค เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าสาธาร ูรโภครรจเนภทต่าาๆ 
ดั้านี ้
1ศค่าไฟฟ้า 

1,000 อปตศตากตก กอา
สวัสดนการ 
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แปป ผดศ 05 

ล าดัป 
โคราการ 

รายลจเนอียดขอากนำกรรา าปรรจาา  
(ปาท) 

สถานท่ี หน่วยาาน .ศ.ศ5 60 .ศ.ศ5 61 
ที ่ ที่เนกนดขึ้นำากโคราการ ด าเนนนนการ รัปผนดชอปหลัก ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เนาศยศ .ศคศ านศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

5ศค่าน้ ารรจรา 
3ศค่าปรนการโทร.ั.ท ์
4ศค่าปรนการโทร.ั.ท ์
 ศค่าปรนการสื่อสารแลจคานาคา 

8 ค่าป ารุารักษาซ่อาแซา เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าป ารุารักษาซ่อาแซาทรั.ย์สนน 
เนช่น เนครื่อาคอา.นวเนตอร์ แอร์ เนครื่อาถ่าย
เนอกสาร ฯลฯ 

 ,000 อปตศตากตก กอา
สวัสดนการ 

            

9 ค่าใช้ำ่ายเนดนนทาาไรราชการ เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่ายเนดนนทาาไรราชการใน
อา าำักรแลจนอกอา าำักร 

30,000 อปตศตากตก กอา
สวัสดนการ 
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แปป ผดศ 05 

1ศ6  แผนาานเนคหจแลจชุาชน 

ล าดัป 
โคราการ 

รายลจเนอียดขอากนำกรรา าปรรจาา  
(ปาท) 

สถานท่ี หน่วยาาน .ศ.ศ5 60 .ศ.ศ5 61 
ที ่ ที่เนกนดขึ้นำากโคราการ ด าเนนนนการ รัปผนดชอปหลัก ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เนาศยศ .ศคศ านศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 
1 เนานนเนดือนฝายรรจำ า เน.ื่อำ่ายเนร็นเนานนเนดือน.นักาาน/เนานนเน.น่าต่าาๆ 

ขอา.นักาานำ้าา เนานนเน.ื่อต่าาๆ ขอา.นักาาน
ำ้าา เนานนเนดือน.นักาานถ่ายโอน 

954,715 อปตศตากตก กอาช่าา             

5 ค่าตอปแทน เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่าย ดัานี ้
1ศเนานนค่าตอปแทนอื่นกร ี.นเน.ษ 
5ค่าตอปแทนปุคคลที่ได้รัปแต่าตั้าในการ
รฏนปัตนหน้าที่ 
3ศค่าตอปแทนการรฏนปัตนาานนอกเนวลา
ราชการ 
4ศค่าเนช่าป้าน 
 ศเนานนช่วยเนหลือการ.ึกษาปุตร 

30,000 อปตศตากตก กอาช่าา             

3 ค่าใช้สอย รายำ่ายเน.ื่อให้ได้ซึ่าปรนการ เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่าย ดัานี ้
1ศเน.ื่อำ่ายเนร็นค่าำ้าาเนหาาปรนการ 
5ศเน.ื่อำ่ายเนร็นค่าเนวรยาา ำ้าาเนหาาท าควาา
สจอาดฯลฯ 
 
 

500,000 อปตศตากตก กอาช่าา             

  วัสดุส านักาาน เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าำัดซื้อสน่าขอาเนครื่อาใช้ต่าาๆ 
เนช่นกรจดาษ แฟ้า รากกา ฯลฯ 
 

 0,000 อปตศตากตก กอาช่าา             

7 วัสดุ.าหนจแลจขนส่า เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าำัดซื้อวัสดุ.าหนจแลจขนส่า 
เนช่น ยาานอก ยาาใน ฯลฯ 

10,000 อปตศตากตก กอาช่าา             

9 วัสดุโฆษ าแลจเนผยแ.ร่ เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าวัสดุโฆษ าแลจเนผยแ.ร่ 
เนช่น ร้าย กรจดาษโรสเนตอร์ 

10,000 อปตศตากตก กอาช่าา             
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แปป ผดศ 05 

ล าดัป 
โคราการ 

รายลจเนอียดขอากนำกรรา าปรรจาา  
(ปาท) 

สถานท่ี หน่วยาาน .ศ.ศ5 60 .ศ.ศ5 61 
ที ่ ที่เนกนดขึ้นำากโคราการ ด าเนนนนการ รัปผนดชอปหลัก ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เนาศยศ .ศคศ านศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

10 วัสดุคอา.นวเนตอร์ เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าวัสดุวัสดุคอา.นวเนตอร์ เนช่น 
แผ่นดนสก์ หาึกเนครื่อา.นา.์ ฯลฯ 

100,000 อปตศตากตก กอาช่าา             

15 ค่าสาธาร ูรโภค เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าสาธาร ูรโภครรจเนภทต่าาๆ 
ดั้านี ้
1ศค่าไฟฟ้า 
5ศค่าน้ ารรจรา 
3ศค่าปรนการโทร.ั.ท ์
4ศค่าปรนการโทร.ั.ท ์
 ศค่าปรนการสื่อสารแลจคานาคา 

 ,000 อปตศตากตก กอาช่าา             

13 ค่าป ารุารักษาซ่อาแซา เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าป ารุารักษาซ่อาแซาทรั.ย์สนน 
เนช่น เนครื่อาคอา.นวเนตอร์ แอร์ เนครื่อาถ่าย
เนอกสาร ฯลฯ 

300,000 อปตศตากตก กอาช่าา             

14 ค่าป ารุารักษาแลจรรัปรรุาครุภั ฑ์ เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าป ารุารักษาแลจรรัปรรุา
ครุภั ฑ์  

30,000 อปตศตากตก กอาช่าา             

1  ค่าลาทจเนปียนแลจค่าธรราเนนียาต่าาๆ เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าลาทจเนปียนแลจค่าธรราเนนียา
ต่าาๆ 

80,000 อปตศตากตก กอาช่าา             

16 ค่าใช้ำ่ายเนดนนทาาไรราชการ เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่ายเนดนนทาาไรราชการใน
อา าำักรแลจนอกอา าำักร 

 0,000 อปตศตากตก กอาช่าา             
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แปป ผดศ 05 

1ศ7  แผนาานการ.าสนาวัฒนธรราแลจนันทนาการ 

ล าดัป 
โคราการ 

รายลจเนอียดขอากนำกรรา าปรรจาา  
(ปาท) 

สถานท่ี หน่วยาาน .ศ.ศ5 60 .ศ.ศ5 61 
ที ่  ที่เนกนดขึ้นำากโคราการ ด าเนนนนการ รัปผนดชอปหลัก ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เนาศยศ .ศคศ านศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 
1 ค่าใช้สอย รรจเนภทรายำ่ายเนกี่ยวกัปการรัปรอา

แลจ.นธีการ 
เน.ื่อใช้ำ่ายเนร็นค่าการรัปรอาแลจ.นธีการ  0,000 อปตศตากตก กอา

การ.ึกษา 
 

            

5 ค่าวัสดุกีฬา เน.ื่อใช้ำ่ายเนร็นค่าวัสดุกีฬา เนช่น ลูกฟุตปอล 
ลูกริารอา ลูกตรจกร้อ ฯลฯ 

60,000 อปตศตากตก กอา
การ.ึกษา 

 

            

1ศ8  แผนาานการเนกษตร 

ล าดัป 
โคราการ 

รายลจเนอียดขอากนำกรรา าปรรจาา  
(ปาท) 

สถานท่ี หน่วยาาน .ศ.ศ5 60 .ศ.ศ5 61 
ที ่ ที่เนกนดขึ้นำากโคราการ ด าเนนนนการ รัปผนดชอปหลัก ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เนาศยศ .ศคศ านศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 
1 ค่าวัสดุการเนกษตร เน.ื่อใช้ำ่ายเนร็นค่าวัสดุการเนกษตร เนช่น ต้นไา้ 

กล้าไา้ วัสดุในการป ารุารักษาต้นไา้ ฯลฯ 
50,000 อปตศตากตก ส านักรลดั 
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แปป ผดศ 05 

1ศ9  แผนาานาปกลาา 

ล าดัป 
โคราการ 

รายลจเนอียดขอากนำกรรา าปรรจาา  
(ปาท) 

สถานท่ี หน่วยาาน .ศ.ศ5 60 .ศ.ศ5 61 
ที ่ ที่เนกนดขึ้นำากโคราการ ด าเนนนนการ รัปผนดชอปหลัก ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เนาศยศ .ศคศ านศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 
1 ส ารอาำ่าย เน.ื่อใช้ำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่ายกร ีฉุกเนฉนนที่าีสา

ธาร ภัยเนกนดขึ้นหรือปรรเนทารัญหาควาา
เนดือดร้อนขอารรจชาชนเนร็นส่วนรวา เนช่น 
อุทกภัย ภัยแล้า ภัยหนาว วาตภัต ฯลฯ 

380,504 อปตศตากตก ส านักรลดั 
 

            

2 รายำ่ายตาาข้อผูก.ัน เน.ื่อำ่ายเนร็นเนานนสาทปกอาทุนหลักรรจกัน
สุขภา.รจดัปท้อาถน่นหรือ.ื้นที ่

66,1 0 อปตศตากตก ส านักรลดั 
 

            

3 รายำ่ายตาาข้อผูก.ัน เน.ื่อำ่ายเนร็นเนานนสาทปกอาทุนสวัสดนการ
ชุาชน 

135,460 อปตศตากตก ส านักรลดั 
 

            

4 เนานนสาทปกอาทุนป าเนหน็ำป านาญข้อราชการส่วน
ท้อาถน่น(กปทศ) 

เน.ื่อำ่ายเนร็นเนานนสาทปกอาทุนป าเนหน็ำ
ป านาญข้อราชการส่วนท้อาถน่น(กปทศ) 

1 9,000 อปตศตากตก ส านักรลดั 
 

            

  เนานนช่วยเนหลือาปรรจาา รายำ่ายเนฉ.าจการ
รรจรา 

เน.ื่ อำ่ ายเนร็นเนานนช่วยเนหลือาปรรจาา 
รายำ่ายเนฉ.าจการรรจรา 

400,000 อปตศตากตก ส านักรลดั 
 

            

6 เนานนสาทปทุนรรจกันสัาคา เน.ื่อำ่ายเนร็นเนานนสาทปทุนรรจกันสัาคา 97,435 อปตศตากตก ส านักรลดั 
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แปป ผดศ 05 

1.10  แผนาานอุตสาหกรราแลจการโยธา 

ล าดัป 
โคราการ 

รายลจเนอียดขอากนำกรรา าปรรจาา  
(ปาท) 

สถานท่ี หน่วยาาน .ศ.ศ5 60 .ศ.ศ5 61 
ที ่ ที่เนกนดขึ้นำากโคราการ ด าเนนนนการ รัปผนดชอปหลัก ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เนาศยศ .ศคศ านศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 
1 ค่าใช้สอย รายำ่ายเน.ื่อให้ได้ซึ่าปรนการ เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าใช้ำ่าย ดัานี ้

1ศ ค่าำ้าาเนหาาปรนการ 
5ศ ค่าำ้าาเนหาาแราาานปุคคลภายนอก 

50,000 อปตศตากตก กอาช่าา 
 

            

5 ค่าป ารุารักษาซ่อาแซา เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าป ารุารักษาซ่อาแซาทรั.ย์สนน 
เนช่น เนครื่อาคอา.นวเนตอร์ แอร์ เนครื่อาถ่าย
เนอกสาร ฯลฯ 

500,000 อปตศตากตก กอาช่าา             

3 วัสดุก่อสร้าา เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าำัดซื้อวัสดุก่อสร้าา เนช่น ไา้ 
รูน รูนซีเนานต์ หนน ทราย ตจรู รูนขาว เนทร
วัดรจยจ ท่อน้ าแลจอุรกร ์รรจรา ฯลฯ 

30,000 อปตศตากตก กอาช่าา             

4 วัสดุเนช้ือเน.ลนาแลจหล่อลื่น เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าวัสดุเนช้ือเน.ลนาแลจหล่อลื่น 
เนช่น น้ าาันเนปนซนล น้ าาันดีเนซล ฯลฯ 

 0,000 อปตศตากตก กอาช่าา             

  วัสดุอื่น เน.ื่ อำ่ ายเนร็นค่ าำัดซื้อวัสดุที่  ไา่ เนข้ ากัป
ลักษ จวัสดุรรจเนภทอื่นๆ 

10,000 อปตศตากตก กอาช่าา             

6 ค่าป ารุารักษาแลจรรัปรรุาที่ดนน แลจสน่าก่อสร้าา เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าป ารุารักษาแลจรรัปรรุาที่ดนน 
แลจสน่าก่อสร้าา 

 0,000 อปตศตากตก กอาช่าา             

7 ค่าออกแปป ค่าควปคุาาานที่ำ่ายให้แก่เนอกชน 
นนตนปุคคล หรือปุคคลภายนอกเน.ื่อให้ได้าาซึ่า
สน่าก่อสร้าา 

ค่าออกแปป ค่าควปคุาาานที่ำ่ายให้แก่
เนอกชน นนตนปุคคล หรือปุคคลภายนอกเน.ื่อให้
ได้าาซึ่าสน่าก่อสร้าา 

 ,8 0 อปตศตากตก กอาช่าา             

8ศ ค่าตอปแทน เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าตอปแทนผู้รฏนปัตนาานราชการ
อันเนร็นรรจโยชน์แก่อาค์การปรนหารส่วน
ต าปล 

80,000 อปตศตากตก กอาช่าา             

9 ค่าธรราเนนียาแลจค่ าใช้ำ่ ายในการส ารวำ 
ตรวำสอปรัาวัดแนวเนขตที่ดนน 

เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าธรราเนนียาแลจค่าใช้ำ่ายใน
การส ารวำ ตรวำสอปรัาวัดแนวเนขตที่ดนน 

10,000 อปตศตากตก 
 
 

กอาช่าา             
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แปป ผดศ 05 

ล าดัป 
โคราการ 

รายลจเนอียดขอากนำกรรา าปรรจาา  
(ปาท) 

สถานท่ี หน่วยาาน .ศ.ศ5 60 .ศ.ศ5 61 
ที ่ ที่เนกนดขึ้นำากโคราการ ด าเนนนนการ รัปผนดชอปหลัก ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เนาศยศ .ศคศ านศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

10 รายำ่ายเนกี่ยวเนนือากัปที่ดนนแลจสน่าก่อสร้าา เน.ื่อำ่ายเนร็นค่ารายำ่ายเนกี่ยวเนนือากัปที่ดนน
แลจสน่าก่อสร้าา 

10,000 อปตศตากตก 
 
 

กอาช่าา             

11 เนานนชดเนชยค่าาานสน่าก่อสร้าาตาาสัญญาแปปรรัป
ราคาได้(ค่าK) 

เน.ื่อำ่ายเนร็นค่าเนานนชดเนชยค่าาานสน่าก่อสร้าา
ตาาสัญญาแปปรรัปราคาได้(ค่าK) 

 ,500 อปตศตากตก 
 

กอาช่าา             

 


