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หญิง 2,576 คน

องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง
เขต/อ้าเภอ สันป่าตอง    จังหวัดเชียงใหม่

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

222  ซอย-  ถนน-  แขวง/ต้าบล น้้าบ่อหลวง
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                          ข้อมูล ณ วันท่ี 26 เมษายน 2564



อ ำเภอสันป่ำตอง  จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนท่ี 1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน  ำบ่อหลวง
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จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน

งบรำยจ่ำยอ่ืน จ ำนวน 0.00 บำท
งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 760,832.65 บำท
งบลงทุน จ ำนวน 3,650,375.56 บำท
งบด ำเนินงำน จ ำนวน 5,084,320.60 บำท
งบบุคลำกร จ ำนวน 9,587,852.36 บำท

2.3 รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 31,936,170.07 บำท ประกอบด้วย
งบกลำง จ ำนวน 12,852,788.90 บำท

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 19,551,862.00 บำท
2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 66,635.00 บำท

หมวดรำยได้จำกทุน 0.00 บำท
หมวดภำษีจัดสรร 15,804,646.07 บำท

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภค และกิจกำรพำณิชย์ 0.00 บำท
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 139,065.00 บำท

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 435,717.90 บำท
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 538,024.40 บำท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รำยรับจริง จ ำนวน 36,630,311.34 บำท ประกอบด้วย

หมวดภำษีอำกร 160,995.97 บำท

1.1.5 รำยกำรกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ ำนวน 8 โครงกำร รวม 70,594.21 บำท
1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท

1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 15,360,284.45 บำท
1.1.4 รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 1 โครงกำร                    

รวม 2,684.64 บำท

1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 43,551,016.86 บำท
1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 72,690,785.90 บำท

           บัดน้ี ถึงเวลำท่ีผู้บริหำรท้องถ่ินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำบ่อหลวง จะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำบ่อหลวงอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกำสน้ี ผู้บริหำร

ท้องถ่ินองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำบ่อหลวง จึงขอช้ีแจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำร

คลัง ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปน้ี
1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี

สถำนะกำรเงิน ดังน้ี

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง
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2.7 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท

2.4 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 66,635.00 บำท
2.5 มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพ่ือด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี จ ำนวน 6,004,023.82 บำท

2.6 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท
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รายรับจริง
ปี  2563

160,995.97
435,717.90

538,024.40
139,065.00

0.00
1,273,803.27

15,804,646.07
15,804,646.07

19,551,862.00
19,551,862.00

36,630,311.34

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง
อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

1. รายรับ

รายรับ
ประมาณการ

ปี 2564
ประมาณการ

ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 200,000.00 125,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต

290,900.00 332,400.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 437,500.00 300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 106,500.00 2,000.00
หมวดรายได้จากทุน 5,000.00 0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,039,900.00 759,400.00

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 16,159,800.00 15,040,900.00
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

16,159,800.00 15,040,900.00

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวม 37,080,000.00 37,300,300.00

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 19,880,300.00 21,500,000.00
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

19,880,300.00 21,500,000.00
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

งบกลาง 12,852,788.90 14,268,337.00 16,372,532.00
งบบุคลากร 9,587,852.36 12,386,325.00 10,520,155.00
งบด าเนินงาน 5,084,320.60 5,868,164.00 6,123,983.00
งบลงทุน 3,650,375.56 3,980,174.00 3,745,030.00
งบเงินอุดหนุน 760,832.65 577,000.00 538,600.00

31,936,170.07 37,080,000.00 37,300,300.00

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง
อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

2. รายจ่าย



อ ำเภอสันป่ำตอง  จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนท่ี 2

ข้อบัญญัติ

เร่ือง

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน  ำบ่อหลวง
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง
อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

ด้าน รวม
ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11,031,568

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,264,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,026,800

แผนงานสาธารณสุข 594,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,269,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 585,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 42,000
ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานงบกลาง 16,372,532
                                                               งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 37,300,300

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 894,900

แผนงานการเกษตร 220,000
ด้านการด าเนินงานอ่ืน



8

16,372,532
16,372,532
16,372,532

380,000 90,000
0 0

380,000 90,000
35,000 17,000

5,000 2,000
30,000 15,000

0 0
0 0
0 0
0 0

415,000 107,0008,618,768 1,890,800 11,031,568
    ค่าครุภัณฑ์ 2,769,500 31,800 2,801,300

รวม

    ค่าสาธารณูปโภค 340,000 10,000 350,000
งบลงทุน 2,769,500 31,800 2,801,300

    ค่าใช้สอย 751,868 170,000 966,868
    ค่าวัสดุ 186,000 25,000 211,000

งบด ำเนินงำน 1,783,868 326,200 2,162,068
    ค่าตอบแทน 506,000 121,200 634,200

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,715,400 0 1,715,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,350,000 1,532,800 4,352,800

งำนควบคุมภำยในและ

กำรตรวจสอบภำยใน
รวม

งบ

งบบุคลำกร 4,065,400 1,532,800 6,068,200

    งบกลาง 16,372,532

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

งำน
งำนบริหำรท่ัวไป

งำนวำงแผนสถิติและ

วิชำกำร
งำนบริหำรงำนคลัง

รวม 16,372,532

แผนงำนงบกลำง

งำน งบกลำง รวมงบ
งบกลำง 16,372,532

รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง
อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
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356,000

356,000

54,000

3,000

41,000

10,000

854,000

854,000

1,264,000รวม 1,264,000

งบลงทุน 854,000

    ค่าครุภัณฑ์ 854,000

    ค่าตอบแทน 3,000

    ค่าใช้สอย 41,000

    ค่าวัสดุ 10,000

งบบุคลำกร 356,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 356,000

งบด ำเนินงำน 54,000

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

งำน งำนป้องกันและบรรเทำ

สำธำรณภัย
รวมงบ
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2,002,485

2,002,485

1,677,215

97,050

912,955

553,810

113,400

19,800

19,800

516,600

516,600

4,216,100รวม 810,700 5,026,800

    เงินอุดหนุน 0 516,600

    ค่าครุภัณฑ์ 0 19,800

งบเงินอุดหนุน 0 516,600

    ค่าสาธารณูปโภค 0 113,400

งบลงทุน 0 19,800

    ค่าใช้สอย 75,000 987,955

    ค่าวัสดุ 47,700 601,510

งบด ำเนินงำน 168,700 1,845,915

    ค่าตอบแทน 46,000 143,050

งบบุคลำกร 642,000 2,644,485

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 642,000 2,644,485

แผนงำนกำรศึกษำ

งำน
งำนบริหำรท่ัวไป

เก่ียวกับกำรศึกษำ

งำนระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษำ
รวมงบ
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0

0

394,000

0

394,000

0

394,000

0
0

920,000
0

920,000
0

920,000

รวม 200,000 594,000

รวม 349,500 1,269,500

    ค่าใช้สอย 108,000 1,028,000
    ค่าวัสดุ 80,000 80,000

งบด ำเนินงำน 190,000 1,110,000
    ค่าตอบแทน 2,000 2,000

งบบุคลำกร 159,500 159,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 159,500 159,500

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำน

งำนไฟฟ้ำและประปำ
งำนก ำจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล
รวมงบ

    ค่าใช้สอย 18,000 412,000

    ค่าวัสดุ 55,000 55,000

งบด ำเนินงำน 80,000 474,000

    ค่าตอบแทน 7,000 7,000

งบบุคลำกร 120,000 120,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 120,000 120,000

แผนงำนสำธำรณสุข

งำน
งำนบริหำรท่ัวไป

เก่ียวกับสำธำรณสุข

งำนบริกำรสำธำรณสุข

และงำนสำธำรณสุขอ่ืน
รวมงบ
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0

0

110,000

0

110,000

110,000

0

0

22,000

22,000

22,000

475,000 585,000

รวม 20,000 42,000

งบเงินอุดหนุน 0 22,000

    เงินอุดหนุน 0 22,000

งบด ำเนินงำน 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 10,000 120,000

แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร

งำน
งำนศำสนำวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน

งำนวิชำกำรวำงแผน

และส่งเสริมกำร

ท่องเท่ียว

รวมงบ

รวม

งบด ำเนินงำน 65,000 175,000

    ค่าตอบแทน 55,000 55,000

งบบุคลำกร 410,000 410,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 410,000 410,000

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

งำน งำนบริหำรท่ัวไป

เก่ียวกับสร้ำงควำม

เข้มแข็งของชุมชน

งำนส่งเสริมและ

สนับสนุนควำมเข้มแข็ง

ชุมชน

รวมงบ



13

578,970

578,970

246,000

85,000

123,000

30,000

8,000

69,930

21,900

48,030

894,900รวม 894,900

งบลงทุน 69,930

    ค่าครุภัณฑ์ 21,900

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 48,030

    ค่าใช้สอย 123,000

    ค่าวัสดุ 30,000

    ค่าสาธารณูปโภค 8,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 578,970

งบด ำเนินงำน 246,000

    ค่าตอบแทน 85,000

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

งำน งำนบริหำรท่ัวไป

เก่ียวกับอุตสำหกรรม

และกำรโยธำ

รวมงบ

งบบุคลำกร 578,970
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0

0

10,000

0

10,000

0

10,000รวม 210,000 220,000

    ค่าใช้สอย 13,000 23,000

    ค่าวัสดุ 12,000 12,000

งบด ำเนินงำน 27,000 37,000

    ค่าตอบแทน 2,000 2,000

งบบุคลำกร 183,000 183,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 183,000 183,000

แผนงำนกำรเกษตร

งำน
งำนส่งเสริมกำรเกษตร

งำนส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยำกรธรรมชำติ
รวมงบ
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ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง
อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

               โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตามความ

ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 87 

 จึงตราข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวงและโดยอนุมัติของนายอ าเภอสันป่าตอง

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ น้ีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ 2 ข้อบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 37,300,300 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11,031,568

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,264,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,026,800

แผนงานสาธารณสุข 594,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,269,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 585,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 42,000
ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 894,900

แผนงานการเกษตร 220,000
ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 16,372,532

งบประมาณรายจ่ายทั งสิ น            37,300,300.00

เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 37,300,300 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี
อุดหนุนท่ัวไป 
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20,000 20,000
90,726 90,726

100,000 100,000
2,760,000 2,760,000

160,000 160,000
12,800,000 12,800,000

21,600 21,600
104,200 104,200

42,200 42,200

42,200 42,200

290,000 290,000

680,000 280,000 432,000 149,300 190,000 180,000 1,911,300

ขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.)

316,006

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินส ารองจ่าย

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

เบี้ยยังชีพความพิการ

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

งบกลาง

316,006

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,200,000 1,200,000

ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

375,000 375,000

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

เงนิเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

56,000 56,000

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่าย
ประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
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3,090,000 2,038,485 120,000 220,000 5,995,455

144,000 84,000 270,000

105,300 115,300

43,500 76,000 48,000 10,200 3,000 180,700

42,000 42,000

241,200 20,000 48,000 369,200

9,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 17,000

5,000 5,000
20,000 10,000 20,000 5,000 60,000
19,000 19,000

5,000 5,000
108,000 108,000
10,000 10,000 3,000 2,000 25,000

108,000 108,000
108,000

แผนงาน
การเกษตร

รวมงบ/หมวด/ประเภท
รายจา่ย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การศึกษา

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 108,000

ค่าจ้างเหมาคนสวน
ค่าจ้างเหมาบริการ

5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

7,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น

3,000

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

1,000 363,050

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า

45,000 115,000 5,000 5,000

7,050 1,000 1,000 1,000 15,000

60,000

42,000
เงนิเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

งบบุคลากร

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 526,970

เงินประจ าต าแหน่ง
10,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

เงินวิทยฐานะ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

334,000 3,000

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

177,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ 
การแพทย์ฉุกเฉิน

324,000 324,000

ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดส านักงาน

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน
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10,000 10,000

84,000 42,000 126,000
80,000 20,000 5,000 5,000 1,000 116,000
80,000 20,000 5,000 110,000

5,000 5,000
25,000 25,000

10,000 10,000
5,800 5,800

20,000 20,000

40,000 40,000

10,000 10,000

1,000 1,000

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

งบ/หมวด/ประเภท
รายจา่ย

โครงการนักเกษตรตัวน้อย

โครงการซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

โครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะในเขตต าบลน้ าบ่อหลวง

900,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

โครงการขับเคล่ือนธรรมนูญสุขภาพต าบลน้ าบ่อหลวง
โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาล

5,000

โครงการจ้างเหมาบริหารจัดเก็บขยะและก าจัดขยะมูลฝอย
ในเขตต าบลน้ าบ่อหลวง

169,868

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

5,000

108,000

108,000 108,000

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (โครงการจ้างเหมา
สนับสนุนงานด้านพัสดุ)

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก(โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่งานไฟฟ้า)

ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 5,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 5,000

ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฯ

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน

169,868

ค่าเบี้ยประกันภัย

108,000

900,000

โครงการทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ าบ่อหลวง

10,000 10,000

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย

แผนงาน
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10,000 10,000

10,000 10,000
3,000 3,000
3,000 3,000

15,000 15,000

25,000 25,000

20,000 20,000
20,000 20,000

10,000 10,000

5,000 5,000

10,000 10,000

แผนงาน

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย

10,00010,000

100,000

25,000 25,000

20,00020,000

15,000

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาด
เล็ก (PM2.5)

โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะทางอาชีพของประชาชน

แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

โครงการฝึกอบรมสิทธิคนพิการ ผู้ดูแลผู้พิการหรือ
ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ไร้ที่พึ่งพิง

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์

โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กและ
เยาวชน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

รวม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

โครงการฝึกอบรม กฎหมายส าหรับประชาชน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจา่ย

15,000

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน

100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสตรี
โครงการยกระดับผลผลิตทางการเกษตรสู่เกษตรอินทรีย์
โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 %
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10,000 10,000

10,000 10,000

20,000

10,000 10,000

2,000 2,000
10,000 10,000

10,000 20,000 40,000
10,000 10,000

10,000 10,000
40,000 37,700 87,700

10,000 10,000
8,000 10,000 5,000 23,000

10,000 458,810 468,810
80,000 2,000 82,000

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวมงบ/หมวด/ประเภท
รายจา่ย

แผนงานงบ
กลาง

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุกีฬา
วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าในการดูแลสุขภาพ
วัสดุก่อสร้าง 10,000
วัสดุการเกษตร

โครงการหนูน้อยตาวิเศษ

โครงการวันวิชาการน้องอนุบาล

โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

โครงการวันวิชาการน้องอนุบาล

20,000
โครงการรสืบสานประเพณีสระเกล้าด าหัวผู้สูงอายุและ
ประเพณีวันสงกรานต์ฯ (รดน้ าด าหัว)

โครงการรสืบสานประเพณีสระเกล้าด าหัวผู้สูงอายุและ
ประเพณีวันสงกรานต์ฯ (รดน้ าด าหัว)

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

20,00020,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา รร.อนุบาล
 อบต.น้ าบ่อหลวง

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.น้ าบ่อหลวง

533,030 533,030

279,125

30,000 30,000

ค่าใช้สอย

แผนงาน

279,125

โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า  ตาม
ปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี

ค่าวัสดุ

งบด าเนินงาน
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3,000 15,000 80,000 98,000
20,000 20,000

50,000 50,000
10,000 10,000

40,000 40,000 90,000

61,000 61,000

6,000 30,000 36,000
33,000 3,600 41,600
15,000 3,000 21,000
65,000 28,800 93,800

170,000 48,000 218,000

20,000 20,000
66,000 66,000
29,900 29,900
27,800 27,800

5,200 7,800

งบด าเนินงาน

ค่าวัสดุ

แผนงาน

7,500

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์

100,000

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชริดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
ส าหรับติดต้ังภายนอกส านักงาน

100,000

วัสดุสนาม

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

10,000

ค่าสาธารณปูโภค

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000
ค่าบริการไปรษณีย์ 3,000
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม
ค่าไฟฟ้า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์ส านักงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต

เคร่ืองท าลายเอกสาร
เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู

7,500

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 2,600

วัสดุส านักงาน

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

งบ/หมวด/ประเภท
รายจา่ย

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา
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40,600 40,600
11,800 23,600

8,000 8,000

854,000 854,000
2,500,000 2,500,000

48,030

16,372,532 11,031,568 1,264,000 5,026,800 594,000 1,269,500 585,000 220,000 37,300,300

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

งบ/หมวด/ประเภท
รายจา่ย

22,000

รวม 42,000 894,900

48,030

งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

หอกระจายเสียง
ค่าทีด่ินและ
สิ่งก่อสรา้ง

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยการ

ตู้ล๊อคเกอร์ 18 ช่อง

โครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม่

อุดหนุนโรงเรียนวัดน้ าบ่อหลวง  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (สพฐ.) ตามโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียน

รถยนต์ส่วนกลาง

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1KVA
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ชนิด 2 บาน 11,800

ตู้เอกสารเหล็ก 2 บาน เพื่อใช้ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
อบต.น้ าบ่อหลวง

ตู้เอกสารเหล็ก 2 บาน เพื่อใช้ในโรงเรียนอนุบาล            
น้ าบ่อหลวง

แผนงาน

22,000

5,900 5,900

5,900 5,900

516,600 516,600

งบลงทุน
ค่าครภุัณฑ์
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ปี 2562 ปี 2563

500,161.04 0.00 0.00
62,607.94 4,859.00 0.00

0.00 85,731.97 -40.00
71,449.00 70,405.00 -30.00

634,217.98 160,995.97

2,143.70 1,910.90 25.00
235,700.00 275,390.00 42.86

13,033.00 3,952.00 -40.00
1,380.00 1,590.00 66.67

0.00 0.00 100.00
0.00 0.00 100.00

4,510.00 1,540.00 -100.00

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน  ำบ่อหลวง
อ ำเภอสันป่ำตอง  จังหวัดเชียงใหม่

 

     ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 436,552.78 0.00 % 0.00

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2561

     ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 0.00 150,000.00 % 90,000.00

หมวดภาษีอากร

รวมหมวดภาษีอากร 588,548.54 200,000.00 125,000.00

     ภำษีบ ำรุงท้องท่ี 84,415.76 0.00 % 0.00

     ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 2,183.10 1,600.00 % 2,000.00

     ภำษีป้ำย 67,580.00 50,000.00 % 35,000.00

     ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 29,260.00 210,000.00 % 300,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 4,313.00 7,000.00 % 4,200.00
     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์ 2,070.00 1,200.00 % 2,000.00

0.00

     ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรน  ำมันเชื อเพลิง 0.00 0.00 % 1,000.00
     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 % 1,000.00

     ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั งแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิว            
 เพ่ือกำรโฆษณำ

270.00 250.00 190.00 400.00

     ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ 2,170.00 2,000.00 %

0.00 100.00 % 10,000.000.00

รายงานประมาณการรายรับ

-50.00 % 200.00

     ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครรับเลือกตั งสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือ          
  ผู้บริหำรท้องถ่ิน

0.00 0.00
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ปี 2562 ปี 2563

0.00 0.00 100.00

67,689.00 134,155.00 -98.04

0.00 0.00 -100.00

0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00

9,020.00 8,910.00 -51.09

1,540.00 1,000.00 -33.33
5,150.00 7,080.00 -100.00

340,415.70 435,717.90

548,831.01 538,024.40 -31.43
548,831.01 538,024.40

10,500.00 24,500.00 -100.00

767.00 55.00 -100.00
109,700.00 114,510.00 -97.92
120,967.00 139,065.00

0.00 0.00 -100.00
0.00 0.00

     ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 63,384.00 51,000.00 % 1,000.00

     ค่ำปรับอ่ืน ๆ 11,000.00 2,000.00 % 0.00

     ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 % 5,000.00

     ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรก ำจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 0.00 % 0.00

13,380.00 9,200.00 % 4,500.00

     ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 1,310.00 1,500.00 % 1,000.00
     ค่ำใบอนุญำตอ่ืน ๆ 5,580.00 5,000.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 139,920.10 290,900.00 332,400.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี ย 546,447.28 437,500.00 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 546,447.28 437,500.00 300,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่ำขำยเอกสำรกำรจัดซื อจัดจ้ำง 2,000.00 10,000.00 % 0.00

     ค่ำรับรองส ำเนำและถ่ำยเอกสำร 974.00 500.00 % 0.00
     รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 100,800.00 96,000.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 103,774.00 106,500.00 2,000.00

หมวดรายได้จากทุน
     ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 0.00 5,000.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 5,000.00 0.00

ปี 2564 ยอดต่าง (%)ปี 2561 ปี 2565

รายรับจริง

     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 0.00 0.00 % 500.00

ประมาณการ

     ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อ      
  สุขภำพ
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ปี 2562 ปี 2563

854,810.95 1,097,679.36 9.82

7,972,155.53 7,153,425.66 -8.59

2,458,462.24 2,474,576.97 3.43
335,511.25 265,225.45 -33.89

4,306,629.58 3,767,714.58 9.53

49,674.52 36,937.26 -37.50

27,683.79 33,423.79 -3.60
17,104,740.86 15,804,646.07

18,787,342.00 19,551,862.00 8.15
18,787,342.00 19,551,862.00
37,536,514.55 36,630,311.34

หมวดภาษีจัดสรร

     ภำษีรถยนต์ 842,829.77 819,500.00 % 900,000.00

     ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 7,844,930.03 7,657,950.00 % 7,000,000.00

     ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 2,636,262.76 2,417,000.00 % 2,500,000.00
     ภำษีธุรกิจเฉพำะ 275,000.56 352,750.00 % 233,200.00
     ภำษีสรรพสำมิต 3,962,811.11 3,195,450.00 % 3,500,000.00

     ค่ำภำคหลวงแร่ 36,732.88 51,200.00 % 32,000.00

     ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 30,899.00 31,950.00 % 30,800.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,319,509.11 16,159,800.00 15,040,900.00

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป
21,500,000.0019,880,300.00 %

21,500,000.00

26

ปี 2561 ปี 2564

รวมทุกหมวด 35,718,316.03 37,080,000.00 37,300,300.00

     เงินอุดหนุนท่ัวไป 17,020,117.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 17,020,117.00 19,880,300.00

ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายรับจริง ประมาณการ
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน  ำบ่อหลวง
อ ำเภอสันป่ำตอง  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน 37,300,300   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 125,000 บาท

ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 90,000 บำท

ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ  เน่ืองจำกเปล่ียนวิธีกำรประเมินแบบ

ใหม่จำกภำษีโรงเรือนและท่ีดิน และภำษีบ ำรุงท้องท่ี เป็นภำษีท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้ำง ท ำให้จ ำนวนผู้เสียภำษีลดลง จึงคำดว่ำจะเก็บได้น้อยกว่ำเดิม

ภำษีป้ำย 35,000 บำท
ประมำณกำรไว้เท่ำปีท่ีผ่ำนมำ  เน่ืองจำกคำดว่ำจะเก็บได้เท่ำเดิม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 332,400 บาท

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 2,000 บำท

ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ  เน่ืองจำกคำดว่ำจะเก็บได้มำกกว่ำเดิม

ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 300,000 บำท

ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ  เน่ืองจำกคำดว่ำจะเก็บได้มำกกว่ำเดิม

ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั งแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิว เพ่ือกำรโฆษณำ 200 บำท

ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ  เน่ืองจำกคำดว่ำจะเก็บได้น้อยกว่ำเดิม

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 4,200 บำท

ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ  เน่ืองจำกคำดว่ำจะเก็บได้น้อยกว่ำเดิม

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์ 2,000 บำท

ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ  เน่ืองจำกคำดว่ำจะเก็บได้มำกกว่ำเดิม

ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครรับเลือกตั งสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน 10,000 บำท

ประมำณกำรไว้เน่ืองจำกคำดว่ำจะมีกำรเลือกตั งสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือ

ผู้บริหำร

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรน  ำมันเชื อเพลิง 1,000 บำท

ประมำณกำรไว้เน่ืองจำกคำดว่ำจะมีกำรต่อใบอนุญำตประกอบกิจกำรน  ำมัน

เชื อเพลิง

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรขุดดินและถมดิน 1,000 บำท

ประมำณกำรไว้เน่ืองจำกคำดว่ำจะมีกำรขออนุญำตขุดดิน
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 500 บำท

ประมำณกำรไว้เน่ืองจำกคำดว่ำจะมีผู้กระท ำควำมผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก
ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 1,000 บำท

ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ  เน่ืองจำกคำดว่ำจะเก็บได้น้อยกว่ำเดิม

ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000 บำท

ประมำณกำรไว้เน่ืองจำก คำดว่ำจะมีกำรขอใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บขนส่ิง

ปฏิกูลหรือมูลฝอย
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 4,500 บำท

ประมำณกำรไว้เท่ำปีท่ีผ่ำนมำ  เน่ืองจำกคำดว่ำจะเก็บได้เท่ำเดิม

ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 1,000 บำท

ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ  เน่ืองจำกคำดว่ำจะเก็บได้น้อยกว่ำเดิม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 300,000 บาท

ดอกเบี ย 300,000 บำท

ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ  เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับน้อยกว่ำเดิม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,000 บาท

รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 2,000 บำท

ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ  เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับน้อยกว่ำเดิม

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร 15,040,900 บาท

ภำษีรถยนต์ 900,000 บำท

ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ  เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับภำษีจัดสรร

มำกกว่ำเดิม
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 7,000,000 บำท

ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ  เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับภำษีจัดสรรน้อย

กว่ำเดิม

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 2,500,000 บำท

ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ  เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับภำษีจัดสรร

มำกกว่ำเดิม

ภำษีธุรกิจเฉพำะ 233,200 บำท

ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ  เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับภำษีจัดสรรน้อย

กว่ำเดิม
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
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ภำษีสรรพสำมิต 3,500,000 บำท
ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ  เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับภำษีจัดสรรน้อย

กว่ำเดิม
ค่ำภำคหลวงแร่ 32,000 บำท

ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ  เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับภำษีจัดสรรน้อย

กว่ำเดิม

บาท

ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 30,800 บำท
ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ  เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับภำษีจัดสรรน้อย

กว่ำเดิม
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยท่ีดิน 844,900 บำท

เงินอุดหนุนท่ัวไป 21,500,000 บำท

ประมำณกำรเงินอุดหนุนท่ัวไป  4,000,000  บำท

ประมำณกำรเงินอุดหนุนท่ัวไปก ำหนดวัตถุประสงค์ 17,500,000 บำท

ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ  เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับภำษีจัดสรรน้อย

กว่ำเดิม
รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 21,500,000
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ปี 2562 ปี 2563

91,035 93,809 5.74 %
3,727 4,044 344.44 %

9,500,600 9,871,400 20.39 %
2,549,600 2,267,200 -2.95 %

137,500 138,000 -30.56 %
104,870 198,515.9 -65.38 %

0 0 100 %
0 0 100 %

100,000 100,000 4.2 %
177,200 179,820 -100 %

12,664,532 12,852,788.9
12,664,532 12,852,788.9 14,529,294 16,372,532รวมแผนงานงบกลาง 11,674,244.4

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 169,162 343,994 0
รวมงบกลาง 11,674,244.4 14,529,294 16,372,532

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 21,600
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ 0 100,000 104,200

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 0 0 316,006

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 134,500 230,400 160,000
เงินส ำรองจ่ำย 205,771.4 288,850 100,000

เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 8,726,914 10,631,750 12,800,000
เบ้ียยังชีพควำมพิกำร 2,265,000 2,844,000 2,760,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 82,555 85,800 90,726
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 4,500 20,000

งบกลาง
งบกลาง

ปี 2565
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำบ่อหลวง
อ ำเภอสันป่ำตอง    จังหวัดเชียงใหม่

ปี 2561 ปี 2564 ยอดต่าง (%)
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ปี 2562 ปี 2563

0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %

             

1,713,047 1,627,200

1,260,241.74 1,269,960 -16.12 %
29,000 0 0 %
71,000 42,000 -20.31 %

246,240 260,280 4.35 %
424,600 251,280 -19.92 %
47,396 28,140 -19.46 %

2,078,477.74 1,851,660
3,791,524.74 3,478,860รวมงบบุคลากร 4,487,154.84 4,450,439.15 4,065,400

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 52,305 29,800 24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,593,554.84 2,739,452 2,350,000

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 234,780 277,920 290,000
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 462,115 312,189 250,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 89,000 84,000 84,000
เงินประจ ำต ำแหน่ง 126,000 128,000 102,000

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,629,354.84 1,907,543 1,600,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,893,600 1,710,987 1,715,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 0 0 42,200

1,893,600 1,713,047

ค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 0 375,000
ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 0 0 42,200

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

ปี 2561 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานบริหารท่ัวไป

0 61,200 -8.5 % 56,000

ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี              
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

0 0

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ประมาณการรายจ่ายจริง

1,627,200 1,649,787 -27.26 % 1,200,000



32

ปี 2562 ปี 2563

0 12,060 100 %
103,500 142,000 -22.63 %

0 0 100 %
0 0 100 %

166,910 185,860

0 0 0 %
88,639 0 -100 %

0 0 100 %
0 84,583 0 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 52,100 0 %
0 0 100 %

63,079 12,750 -5 %

0 0 -100 %

ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำของรำงวัล หรือเงินรำงวัล 0 1,000 0

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรและศึกษำดูงำน
นอกสถำนท่ี

0 0

ค่ำเบ้ียประกันภัย 0 0 25,000
รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 19,844 20,000 19,000

ค่ำเช่ำทรัพย์สิน 0 0 42,000
ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน 0 0 0

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดส ำนักงำน 0 0 108,000
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ 0 0 10,000

ค่ำจ้ำงเหมำคนสวน 0 0 108,000
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 0 0 0

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 55,167.5 0 0
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 486,524 0

รวมค่าตอบแทน 170,100 314,885 506,000
ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรผู้บริหำรท้องถ่ิน 0 0 5,000
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 0 0 25,000

ค่ำเช่ำบ้ำน 145,000 193,885 150,000
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 1,000 2,000

งบด าเนินงาน

รายจ่ายจริง

260 % 324,000
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

0 48,950 0 90,000

0 123,279 90,000 -100 %
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ปี 2562 ปี 2563

0 0 -100 %

0 14,847.75 -33.67 %
123,426 0 0 %

0 0 0 %
0 0 100 %
0 0 -12.87 %

3,000 2,000 -100 %

0 87,918 0 %
0 0 100 %

0 0 -100 %

100,853.81 93,738.9 -88.24 %
507,992.81 610,666.65

รายจ่ายจริง

0 0

0 0 % 0

โครงกำรฝึกอบรม กฎหมำยส ำหรับประชำชน 0 0 15,000

% 15,000

โครงกำรจ้ำงเหมำแม่บ้ำน 0 0 0

โครงกำรฝึกอบรมควำมรู้เก่ียวกับกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร

0 0 0 0 100

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฯ 0 194,951 169,868
ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลำ 1,000 1,000 0

0 0
ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน 0 0 65,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 98,000 65,000
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 0 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน จัดนิทรรศกำร ประกวดกำรแข่งขันต่ำง ๆ 0 1,000 0

0 % 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร 196,592.6

โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีคนสวนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลน้ ำบ่อหลวง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

0 0 94,635 0

โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลน้ ำบ่อหลวง

77,776 0 0

โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

0 0 44,815

0 5,000 0

โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลน้ ำบ่อหลวง

0

00 0 %

โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพงำนประชำสัมพันธ์และกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรบริกำรประชำชนของ อบต.น้ ำบ่อหลวง

โครงกำรส่งเสริมกำรจัดท ำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชำชนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงต ำบลน้ ำบ่อหลวง

โครงกำรพัฒนำควำมรู้เพ่ิมประสิทธิภำพพนักงำน

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 59,602.29 85,000 10,000
รวมค่าใช้สอย 497,982.39 982,475 751,868

0 100 % 100,000

88,000 99,000 0 0 0 % 0

0 29,995 0 0 % 00

ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
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ปี 2562 ปี 2563

77,985.15 84,878 -64.71 %
4,362.39 12,495.46 0 %

9,395 17,469 -50 %
0 12,201 400 %

150 14,480 -60 %
138,518.8 115,065.1 -42.03 %

0 0 0 %
0 12,000 0 %

38,370 27,150 0 %
268,781.34 295,738.56

176,388.77 168,751.9 18.06 %
6,105 3,595 0 %

18,607.3 22,674.83 37.5 %
2,395 2,185.2 0 %

67,927.4 64,424.7 -9.72 %
0 0 100 %

271,423.47 261,631.63

1,215,107.62 1,353,896.84

0 0 -100 %
0 0 100 %
0 169,000 0 %

138,000 80,000

0 2,000 10,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

เคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 4 เคร่ือง 0 0 0

เก้ำอ้ีส ำนักงำน 0 26,000 0
เคร่ืองท ำลำยเอกสำร 0 0 29,900

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

รวมงบด าเนินงาน 1,223,481.75 1,879,359.88 1,783,868
งบลงทุน

ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง 0 0 61,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 302,203.71 251,000 340,000

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 1,853 5,000 5,000
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 70,620 72,000 65,000

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 4,100 6,000 6,000
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 21,465.27 24,000 33,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำไฟฟ้ำ 204,165.44 144,000 170,000

0
วัสดุคอมพิวเตอร์ 44,540 30,000 30,000

รวมค่าวัสดุ 253,195.65 331,000 186,000

ปี 2561 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุก่อสร้ำง

3,000 3,000
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 9,752

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 3,000 3,000
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 104,436.8

วัสดุส ำนักงำน 85,476.85 85,000 30,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 7,490 50,000 20,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
20,000 10,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 0 0

ค่าวัสดุ

1,500
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ปี 2562 ปี 2563
0 0 100 %
0 0 -100 %
0 39,000 0 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %

0 443,023.34 0 %
0 0 100 %

0 16,900 0 %
0 0 -100 %
0 46,980 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 21,800 0 %
0 0 100 %

ปี 2565
ประมาณการ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 1 0 0 66,000

% 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล 0 0 0

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต

0 0 0 4,300 -100

0 44,000 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 0 32,000 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

0 0 % 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 1

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 33,600 0
โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 0 0 0

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
กล้องถ่ำยภำพระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 20 ล้ำนพิกเซล 0 0 0

หม้อแปลงไฟฟ้ำขนำด 100 KVA พร้อมตู้ MDB 0 0 0
หอกระจำยเสียง 0 0 2,500,000

พัดลมอุตสำหกรรม 25 น้ิว 0 6,000 0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

รายจ่ายจริง
ปี 2561 ปี 2564 ยอดต่าง (%)

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 7,200 0
โต๊ะท ำงำนเหล็กขนำด 5 ฟุต 0 24,470 0

เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ขนำด 24,000 บีทียู 0 32,400 0
เต็นท์ ขนำด 3x3 เมตร จ ำนวน 30 ตัว 0 0 0

เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ขนำด 18,000 บีทียู 0 0 27,800

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผลแบบท่ี 1 ขนำดหน้ำจอ
ไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว จ ำนวน 1 เคร่ือง

0 0 21,700

0 0 33,400 0 0 %

% 100,000

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพไม่น้อย
กว่ำ 19 น้ิว) จ ำนวน 2 เคร่ือง

0

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชริดเครือข่ำย แบบมุมมองคงท่ีส ำหรับ
ติดต้ังภำยนอกส ำนักงำน

0 0 0 0 100
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ปี 2562 ปี 2563
0 0 100 %
0 0 -100 %
0 0 100 %
0 7,200 0 %

0 28,000 0 %
0 827,003.34

ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนท่ีจ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภำยนอกเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

0

0

ค่ำก่อสร้ำงอำคำร หรือส่ิงปลูกสร้ำงต่ำง ๆ

0 0 0

0 0 0 %

รวมค่าครุภัณฑ์ 41,450 215,170 2,769,500
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

สแกนเนอร์จ ำนวน 1 เคร่ือง 0 0 0

0

ค่ำติดต้ังระบบประปำและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นกำรติดต้ังคร้ังแรกในอำคำร
หรือสถำนท่ีรำชกำร พร้อมกำรก่อสร้ำง หรือภำยหลังกำรก่อสร้ำง

เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 3 เคร่ือง 0 0 0

0 0

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) 0 5,200 0
เคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 1KVA 0 0 40,600

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ 0 0 5,200

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอขนำดไม่น้อย
กว่ำ 19 น้ิว) ของส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล        
น้ ำบ่อหลวง จ ำนวน  2  ชุด รำคำชุดละ  16,000  บำท

30,000 0 0

ปี 2561 ปี 2564 ยอดต่าง (%)

% 0

จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA ของส ำนักงำนปลัด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำบ่อหลวง จ ำนวน  5 ชุด รำคำชุดละ 
2,500 บำท

11,450 0 0 0 0 %

โครงกำรติดต้ังระบบน้ ำส ำรองใช้อุปโภคในองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลน้ ำบ่อหลวง

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
น้ ำบ่อหลวง

โครงกำรปรับปรุงอำคำรหอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล     
น้ ำบ่อหลวง

0 28,770

0

0 0 0 700,000 -100 %

2,076,000 -100 %
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ปี 2562 ปี 2563
0 0 -100 %

0 0 -100 %
28,770 0
28,770 827,003.34

0 0 0 %

27,000 27,000 -100 %

0 0 0 %

7,000 2,119.32 0 %

34,000 29,119.32

0 0 0 %

0

อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอสันป่ำตอง โครงกำรสนับสนุนกำร
จัดงำนรัฐพิธี

0

รำยจ่ำยอ่ืน 20,000 0 0

0 27,000 0

รวมเงินอุดหนุน 54,000 27,000 0

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 27,000 0

0 0

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 27,000 0 0

โครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

0

งบรายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอ่ืน

โครงกำรติดต้ังระบบน้ ำส ำรองใช้อุปโภคในองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลน้ ำบ่อหลวง

ค่ำออกแบบ 0

ค่ำก่อสร้ำงอำคำร หรือส่ิงปลูกสร้ำงต่ำง ๆ

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
น้ ำบ่อหลวง

ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

โครงกำรปรับปรุงอำคำรหอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    
น้ ำบ่อหลวง

0

ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนท่ีจ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภำยนอกเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำออกแบบ 0 20,000 0
รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 2,796,000 0

รวมงบลงทุน 41,450 3,011,170 2,769,500

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2561 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 0 %

20,000

0

0 0 0 2,076,000 -100 % 0

0 28,770

0 0 700,000 -100 % 0
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ปี 2562 ปี 2563
0 0
0 0

5,069,402.36 5,688,879.5

251,549 205,380 -9.62 %
0 0 300 %

251,549 205,380
251,549 205,380

0 0 0 %

0 38,900 -100 %

0 0 0 %
0 38,900 -100 %
0 0 0 %
0 38,900

0 0 400 %
0 6,600 0 %

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน 0 0 0

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 1,000 5,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 2,100 0 0
รวมค่าตอบแทน 2,100 40,000 5,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 1,000 1,000
ค่ำเช่ำบ้ำน 0 36,000 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 253,087 266,280 380,000
รวมงบบุคลากร 253,087 266,280 380,000

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 253,087 221,280 200,000
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0 45,000 180,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารท่ัวไป 5,826,086.59 9,367,969.03 8,618,768
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวมรายจ่ายอ่ืน 20,000 0 0
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 20,000 0 0

ปี 2561

1,000ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 1,000

ค่าตอบแทน

0

งบด าเนินงาน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

0 0 0 3,000

ค่ำเช่ำบ้ำน 0 36,000

33.33 % 4,000

0 0 0 3,000 %33.33 4,000
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ปี 2562 ปี 2563

3,200 3,126 0 %
0 0 100 %

250 3,450 100 %

0 0 100 %
3,450 13,176

0 2,457 0 %
0 2,457

3,450 54,533
254,999 259,913

1,064,230 1,187,504 -6.23 %
2,445 0 100 %

42,000 42,000 0 %
113,000 246,000 -1.4 %
13,570 33,420 -28.26 %

1,235,245 1,508,924
1,235,245 1,508,924

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 261,160.67 317,280 415,000

รวมงบบุคลากร 1,205,838.06 1,602,480 1,532,800

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 12,000 27,180 19,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 42,000 42,000
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 108,000 253,540

0 0 21,300

1,205,838.06 1,602,480 1,532,800

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

250,000

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,043,838.06 1,279,760 1,200,000
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

รวมค่าวัสดุ 0 0 0
รวมงบด าเนินงาน 8,073.67 51,000 35,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน 0 0 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0 0 5,000
รวมค่าใช้สอย 5,973.67 11,000 30,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน 0 0 5,000

โครงกำรทบทวนและจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
น้ ำบ่อหลวง

0 5,000 10,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 5,973.67 5,000 5,000

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565ปี 2561

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ
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ปี 2562 ปี 2563

0 0 400 %
62,400 86,800 4.11 %

0 0 100 %
207,500 274,300

0 0 0 %
31,500 0 -100 %

0 92,087 100 %

0 0 100 %
0 56,050 0 %

0 0 -100 %
0 45,230 -85.71 %

34,917 0 0 %
0 0 100 %
0 0 -100 %

5,878 0 0 %
โครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลน้ ำบ่อหลวง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ 0 1,000 0

0 0 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 19,808 0 0
ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน 0 0 5,000

ค่ำของขวัญ ของรำงวัล 0 1,000 0
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 35,000 5,000

ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน 0 0 0

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำเช่ำทรัพย์สิน 0 0 42,000

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 160,000 0
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 0 0 5,000

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 29,000 0 0

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 0 0 20,000
รวมค่าตอบแทน 119,500 103,600 121,200

87,600 91,200
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 1,000 5,000

100 % 108,000

ค่ำเช่ำบ้ำน 33,500

ค่าตอบแทน
งบด าเนินงาน

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565ปี 2561

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก (โครงกำรจ้ำงเหมำสนับสนุน
งำนด้ำนพัสดุ)

0 0 0 0

% 5,000
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

83,900 143,000 185,100 5,000 0
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ปี 2562 ปี 2563
1,650 500 -50 %

73,945 193,867

38,753 46,047.2 -66.67 %
0 4,950 66.67 %

26,470 28,300 -50 %
65,223 79,297.2

13,155 59,756.8 -83.33 %
13,155 59,756.8

359,823 607,221

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %

13,590 0 0 %

ประมาณการ

กล้องถ่ำยภำพระบบดิจิตอล 0 0 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โต๊ะท ำงำนเหล็กขนำด 5 ฟุต 0 11,980 0
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

ตู้เก็บเอกสำรเหล็ก ชนิด 2 บำน 0 0 11,800
ตู้เหล็ก 0 33,000 0

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 21,764 60,000 10,000
รวมงบด าเนินงาน 241,204 423,600 326,200

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 21,764 60,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,390 20,000 10,000
รวมค่าวัสดุ 51,132 53,000 25,000

วัสดุส ำนักงำน 27,742 30,000 10,000
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 3,000 5,000

รวมค่าใช้สอย 48,808 207,000 170,000
ค่าวัสดุ

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0 10,000 5,000
ปี 2561 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนำด 30,000บี
ทียู พร้อมติดต้ัง ห้องกองคลังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำบ่อหลวง
 จ ำนวน  1  ชุด

% 0

40,200 0

โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองท ำลำยเอกสำร 30,000 0 0

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้เหล็ก 2 บำน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพงำนกองคลัง

38,400 0 0 0 0
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ปี 2562 ปี 2563

0 0 100 %
7,100 0 0 %

0 14,400 0 %

2,500 0 0 %

44,890 75,400
44,890 75,400

1,639,958 2,191,545

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

31,800
รวมงบลงทุน 108,600 44,980 31,800

รวมงานบริหารงานคลัง 1,555,642.06 2,071,060 1,890,800

เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ โครงกำรแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 108,600 44,980

เคร่ืองสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 6 เคร่ือง 0 0 0

0 %

เคร่ืองพิมพ์โครงกำรแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดำษขนำด 
A3 จ ำนวน 1 เคร่ือง

0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 0 0 20,000

% 0

ปี 2561

0 21,700 0 0 0

50,100 0 0

คอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล โครงกำรแผนท่ีภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

%0 0

% 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพไม่น้อย
กว่ำ 19 น้ิว) จ ำนวน 3 เคร่ือง

0 0

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวดำ (18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 1 
เคร่ือง

0 0 2,600 0

0 6,200 0

0

อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จ ำนวน 3 เคร่ือง

0 0 2,100 0 0 % 0



43

ปี 2562 ปี 2563

0 0 100 %
0 0
0 0

0 0 100 %
0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %
0 0
0 0
0 0

6,964,359.36 8,140,337.5

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 107,000
รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 7,642,889.32 11,756,309.03 11,031,568

รวมค่าใช้สอย 0 0 15,000
รวมงบด าเนินงาน 0 0 17,000

0 5,000

0 5,000

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 0 0 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 2,000
ค่าใช้สอย

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 0 1,000

ปี 2561 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าตอบแทน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

รวมงบบุคลากร 0 0 90,000
งบด าเนินงาน

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 0 0 90,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 90,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

100 % 1,000
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

0 0 0 0

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน 0
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ปี 2562 ปี 2563

442,761.27 469,920 -100 %
74,903.22 96,000 -100 %

517,664.49 565,920
517,664.49 565,920

0 0

0 5,346 -100 %
0 0 -100 %
0 5,346
0 5,346

517,664.49 571,266รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 487,000 584,720

ปี 2561 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

0

รวมค่าใช้สอย 7,000 15,000 0
รวมงบด าเนินงาน 7,000 21,000 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 7,000 5,000 0
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 0 10,000 0

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 480,000 563,720 0
รวมงบบุคลากร 480,000 563,720 0

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 432,000 483,720 0
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 48,000 80,000 0

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

6,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 6,000 0

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

0 0 0
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ปี 2562 ปี 2563

0 0 100 %
0 0 100 %
0 0
0 0

0 0

0 0 100 %
19,458.7 19,930 -100 %

0 0 100 %
0 0 100 %

10,440 11,706 0 %
10,440 0 0 %

0 0 100 %
0 0 100 %

0 0 -90 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0 100,000 10,000

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ประชำชนในกำรป้องกันบรรเทำ          
สำธำรณภัย

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 0 0 3,000
โครงกำรรณรงค์ขับข่ีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 0 0 5,000

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกำลปีใหม่ 11,940 0 0
โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 10,200 0 0

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 0 0 10,000
โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกำลปีใหม่ 0 0 3,000

โครงกำรซ้อมแผนป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย 0 0 10,000
โครงกำรซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 0 10,000 0

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

รวมค่าตอบแทน 0 0 3,000

% 3,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 356,000
รวมงบบุคลากร 0 0 356,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0 0 280,000
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 0 0 76,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปี 2561 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

0 0 0 0 100

5,400 9,410 0 0 %0 0
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ปี 2562 ปี 2563
49,748.7 31,636

0 0 -100 %
0 2,500 0 %
0 2,500

49,748.7 34,136

0 0 100 %

88,810 0 0 %
88,810 0

0 0 -100 %

0 0
88,810 0

138,558.7 34,136
656,223.19 605,402

ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 514,540 1,569,720 1,264,000

0
รวมงบลงทุน 0 815,000 854,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 27,540 985,000 1,264,000

ค่ำออกแบบ 0 15,000 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 815,000

ค่ำก่อสร้ำงอำคำร หรือส่ิงปลูกสร้ำงต่ำง ๆ

ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนท่ีจ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภำยนอกเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 854,000
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
เตียงเคล่ือนย้ำยผู้ป่วยประจ ำรถฉุกเฉิน จ ำนวน 1 ชุด 0 0 0

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
รถยนต์ส่วนกลำง 0 0 854,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 0 60,000 10,000
รวมงบด าเนินงาน 27,540 170,000 54,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 0 50,000 0
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 0 10,000 10,000

รวมค่าใช้สอย 27,540 110,000 41,000
ค่าวัสดุ

ปี 2561 ปี 2564 ยอดต่าง (%)

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลน้ ำบ่อหลวง

0 0 0 800,000 -100 % 0
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101,320 161,940 0.33 %
4,960 330 0 %

0 0 0 %
106,280 162,270
106,280 162,270

0 0 0 %

0 0 0 %
0 0 100 %

0 0 100 %
4,500 12,900

0 0 0 %
1,432 0 -100 %

0 880 100 %
0 12,900 0 %
0 1,125 0 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0 0
รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 0 0 0

ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 5,000 0
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 0 0 5,000

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 1,610 0 0

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 0 0 20,000
รวมค่าตอบแทน 35,000 26,000 46,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ค่ำเช่ำบ้ำน 35,000 0 20,000

ปี 2561

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

0 5,000 5,000

0 1,000 1,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 322,800 640,000 642,000
รวมงบบุคลากร 322,800 640,000 642,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 0 0 0
เงินประจ ำต ำแหน่ง 35,000 42,000 42,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 287,800 598,000 600,000

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
งบบุคลากร

แผนงานการศึกษา
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0 2,826 -50 %
38,062 0 0 %

0 0 100 %
52,940 47,369 100 %
58,241 0 0 %

150,675 65,100

26,442 19,651 -28.57 %
0 0 0 %
0 0 -100 %
0 0 0 %

4,800 6,800 77 %
31,242 26,451

186,417 104,451

0 0 -100 %
0 0 -100 %

0 0 -100 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ (18หน้ำ/นำที) 0 2,600 0
เคร่ืองส ำรองไฟส ำหรับคอมพิวเตอร์ ขนำด 800 VA 0 2,500 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 0 16,000 0
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 0 4,300 0

โต๊ะท ำงำนเหล็กขนำด 5 ฟุต 0 6,500 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนำดเล็ก 0 1,200 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 9,000 53,000 47,700
รวมงบด าเนินงาน 168,799 114,000 168,700

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 10,000 17,700

ปี 2561

วัสดุก่อสร้ำง 0 5,000 0
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 5,000 5,000

วัสดุส ำนักงำน 9,000 28,000 20,000
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0 5,000 5,000

รวมค่าใช้สอย 124,799 35,000 75,000
ค่าวัสดุ

โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 59,930 0 40,000
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 1,391 10,000 10,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 0 0
ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน 0 0 10,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 61,868 20,000 10,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ
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ปี 2562 ปี 2563
0 0
0 0

292,697 266,721

1,382,340 1,613,690.32 -18.73 %
0 0 100 %
0 0 2,000 %

378,000 432,000 0 %
42,000 48,000 0 %

1,802,340 2,093,690.32
1,802,340 2,093,690.32

0 0 100 %
0 0

0 0 -100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 11,000 0 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ

ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน 0 0 0

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 0 0 5,000
ค่ำเช่ำทรัพย์สิน 0 0 42,000

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 5,000 0

รวมค่าตอบแทน 15,470 55,000 97,050
ค่าใช้สอย

-59 %

0 0 95,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,747,730.79 2,252,000 2,002,485
รวมงบบุคลากร 1,747,730.79 2,252,000 2,002,485

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 48,000 48,000 48,000

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินวิทยฐำนะ 0 2,000 42,000
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 432,000 432,000 432,000

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,267,730.79 1,770,000 1,438,485
เงินประจ ำต ำแหน่ง 0 0 42,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 491,599 787,100 810,700
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 33,100 0
รวมงบลงทุน 0 33,100 0

ปี 2561

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

0 0 0 5,000 2,050

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
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ปี 2562 ปี 2563

0 3,566 -50 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 -100 %

0 0 100 %

0 1,000 -100 %
0 0 -100 %
0 5,800 -100 %
0 0 100 %

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

%

0
โครงกำรวันวิชำกำรน้องอนุบำล 0 10,000 0
โครงกำรวันวิชำกำรน้องอนุบำล 0 0 10,000

-100 % 0

โครงกำรนักเกษตรตัวน้อย 0 1,000 0
โครงกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ 0 10,000

โครงกำรแข่งขันกีฬำอนุบำล 0 5,800 0

5,000

โครงกำรนักเกษตรตัวน้อย 0 0 1,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน 0 0 10,000
โครงกำรแข่งขันกีฬำอนุบำล 0 0 5,800

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 5,300 20,000 10,000

ปี 2561

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียน
อนุบำลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำบ่อหลวง

481,205 391,110

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียน
อนุบำลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำบ่อหลวง

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำ
ท้องถ่ิน

โครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญำ
ท้องถ่ิน

โครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญำ
ท้องถ่ิน โรงเรียนอนุบำลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำบ่อหลวง

0 0 0 0 % 0

0 0 0 0 100 % 5,000

0 0 0 5,000 -100 % 0

0 0 0 0 100
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรกำรศึกษำ รร .อนุบำล 
อบต.น้ ำบ่อหลวง

0 0 0 0 100

533,030

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรกำรศึกษำศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก อบต.น้ ำบ่อหลวง

% 279,125

408,635 500,150
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ปี 2562 ปี 2563

0 0 100 %
0 0 566.67 %

507,290 555,001

0 0 100 %
0 0 100 %

8,576 30,678 2,194.05 %
354,111.64 304,067.38 -100 %

0 0 81.82 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 -16.67 %

362,687.64 334,745.38

35,180.06 15,976.69 0 %
4,770 5,795 0 %

475.77 1,363.18 0 %
0 0 -40 %

8,878.94 21,091.54 0 %
49,304.77 44,226.41

919,282.41 933,972.79

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมค่าสาธารณูปโภค 40,377.41 115,400 113,400
รวมงบด าเนินงาน 1,042,647.25 1,494,294 1,677,215

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 0 5,000 3,000
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 0 28,800 28,800

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 4,420 30,000 30,000
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 0 3,600 3,600

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ 35,957.41 48,000 48,000

วัสดุสนำม 0 12,000 10,000
รวมค่าวัสดุ 376,494.84 479,894 553,810

วัสดุกีฬำ 0 0 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 20,000

วัสดุก่อสร้ำง 0 11,000 20,000
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 0 5,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 25,404 20,000 458,810
ค่ำอำหำรเสริม (นม) 351,090.84 436,894 0

วัสดุส ำนักงำน 0 0 20,000
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0 0 10,000

รวมค่าใช้สอย 610,305 844,000 912,955
ค่าวัสดุ

0 0 2,000
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0 1,500 10,000

ปี 2561

0

โครงกำรหนูน้อยตำวิเศษ

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำบ่อหลวง

123,800 116,180 120,000 265,550 -100 %
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ปี 2562 ปี 2563

0 0 -100 %
0 0 100 %

0 0 100 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %
0 0 -100 %

31,200 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 0 4,300 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 118,260 19,800

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ตู้ล ำโพงพร้อมตู้ขยำย 15 น้ิว

คอมพิวเตอร์ส ำหรับประมวลผล แบบท่ี 1 0 66,000 0

% 0

0 9,600 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โต๊ะวำงคอมพิวเตอร์ 0 2,400 0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

ตู้เอกสำรเหล็ก 2 บำน เพ่ือใช้ในโรงเรียนอนุบำลน้ ำบ่อหลวง 0 0 5,900
โต๊ะท ำงำนเหล็ก พร้อมกระจก 5 ฟุต 0 23,960 0

ตู้ล๊อคเกอร์ 18 ช่อง 0 0 8,000

% 5,900

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
เก้ำอ้ีท ำงำน 0 12,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ปี 2561

ตู้เอกสำรเหล็ก 2 บำน เพ่ือใช้ใน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก              
อบต.น้ ำบ่อหลวง

0 0 0 0 100

0 23,400 0 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.น้ ำบ่อหลวง) 
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

0 7,800 0 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (โรงเรียนอนุบำล อบต.น้ ำบ่อหลวง) 
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

0 %
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ปี 2562 ปี 2563

28,770 0 0 %

28,770 0
59,970 0

0 0 0 %

470,000 458,880
470,000 458,880

3,251,592.41 3,486,543.11

60,225 20,295 0 %

60,225 20,295
60,225 20,295
60,225 20,295

3,604,514.41 3,773,559.11

ปี 2561 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
รายจ่ายจริง

รวมแผนงานการศึกษา 3,817,252.04 5,143,654 5,026,800

รวมงบด าเนินงาน 55,275 0 0
รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 55,275 0 0

โครงกำรจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน 55,275 0 0

รวมค่าใช้สอย 55,275 0 0

ค่าใช้สอย

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ
งบด าเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 480,000 492,000 516,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,270,378.04 4,356,554 4,216,100

รวมเงินอุดหนุน 480,000 492,000 516,600

อุดหนุนโรงเรียนวัดน้ ำบ่อหลวงสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
(สพฐ.)ตำมโครงกำรอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กนักเรียน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 480,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 118,260 19,800
งบเงินอุดหนุน

โครงกำรติดต้ังระบบน้ ำส ำรองใช้อุปโภคในโรงเรียนอนุบำล
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำบ่อหลวง

0 0 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0 0

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่ำติดต้ังระบบประปำและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นกำรติดต้ังคร้ังแรกในอำคำร
หรือสถำนท่ีรำชกำร พร้อมกำรก่อสร้ำง หรือภำยหลังกำรก่อสร้ำง

458,880 492,000 5 %

ประมาณการ

516,600

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

0 470,000



54

ปี 2562 ปี 2563

0 119,441.37 -14.29 %
0 119,441.37
0 119,441.37

0 0 0 %

0 0 100 %
0 0

0 0 -100 %
0 0 100 %
0 17,550 0 %

0 4,146 100 %

0 0 100 %
0 0 -100 %
0 20,000 0 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ

โครงกำรคัดแยกขยะ   ม.4, ม.7, ม.8, ม.10 0 0 0

ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน 0 0 5,000
โครงกำรคัดแยกขยะ 0 20,000 0

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 0 5,000

0 0 3,000
ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน 0 0 0

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 113,000 0

รวมค่าตอบแทน 0 4,322 7,000
ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 0 0 5,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 1,000 1,000

-69.9 %

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 140,000 120,000
รวมงบบุคลากร 0 140,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 0 140,000 120,000

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร

แผนงานสาธารณสุข
ปี 2561

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

0 0 0 3,322 1,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ
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0 39,193 0 %
0 29,997 -100 %

41,481.6 0 -100 %
27,090 0 0 %

213,184 296,100 -100 %
0 0 100 %

281,755.6 1,079,962

0 11,476 0 %
0 41,736.84 0 %
0 0 100 %
0 13,950 0 %
0 67,162.84

281,755.6 1,147,124.84

170,000 0 0 %
170,000 0
170,000 0

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0
รวมงบลงทุน 0 0 0

ปี 2561

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ จ ำนวน 2 เคร่ือง 0 0 0

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

รวมงบด าเนินงาน 360,347.8 1,416,432.97 80,000
งบลงทุน

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 0 0 0
รวมค่าวัสดุ 0 50,000 55,000

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 0 50,000 50,000
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 0 5,000

ค่าวัสดุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 0 0 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0 0 5,000
รวมค่าใช้สอย 360,347.8 1,362,111 18,000

โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 24,250 0 0
โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน 312,485 324,000 0

0 25,000 0
โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 23,612.8 20,111 0

โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลปฏิบัติงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม 0 0 0

โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรจัดเก็บขนและก ำจัดขยะมูลฝอยในเขต
พ้ืนท่ีอบต.น้ ำบ่อหลวง

%0 0 672,976 860,000 -100 0

โครงกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ
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ปี 2562 ปี 2563

0 0 0 %

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

10,000 0 0 %

10,000 0 0 %

10,000 0 0 %

10,000 0 0 %

5,000 0 0 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงกำรป้องกันและก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย บ้ำนหนองไหว หมู่ท่ี 6 0 0 0

0 0

โครงกำรบ้ำนสะอำด อนำมัยดี ชีวีสมบูรณ์บ้ำนสันเหนือ หมู่ท่ี 10 0 0 0

0

0

โครงกำรบ้ำนสะอำด อนำมัยดี ชีวีสมบูรณ์ บ้ำนหนองห้ำ หมู่ท่ี 5 0 0 0

โครงกำรบ้ำนสะอำด อนำมัยดี ชีวีสมบูรณ์ บ้ำนหัวฝำย หมู่ท่ี 7 0

0 5,650 0 0 0

0 0 0

โครงกำรบ้ำนสะอำด อนำมัยดี ชีวีสมบูรณ์ (สุขำภิบำลชุมชน) 
บ้ำนหนองไหว หมู่ท่ี 6

%

โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติด To Be Number One
 หมู่ท่ี 1 บ้ำนโรงวัว

%

โครงกำรบ้ำนสะอำด อนำมัยดี ชีวีสมบูรณ์ บ้ำนจอมแจ้ง หมู่ท่ี 4 0 0

%

0 % 0

โครงกำร To Be Number One บ้ำนจอมแจ้ง หมู่ท่ี 4 0 0 0
โครงกำร To Be Number One บ้ำนหัวฝำย หมู่ท่ี 7

เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน 220,000 0 0

โครงกำรกินอำหำรอย่ำงไรให้ปลอดภัยจำกโรค บ้ำนแพะสันใหม่ 
หมู่ท่ี 3

0 6,600 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

โครงกำร To Be Number One กลุ่มวัยรุ่นและประชำชนใน
ชุมชน บ้ำนหนองไหว หมู่ท่ี 6

0 5,000 0 0 0 % 0

0 5,000 0 0 0
โครงกำร To Be Number One ในกลุ่มวัยรุ่นและประชำชนใน
ชุมชน บ้ำนหนองห้ำ หมู่ท่ี 5

0

โครงกำร To Be Number One ในกลุ่มวัยรุ่นและประชำชนใน
ชุมชนบ้ำนสันเหนือ หมู่ท่ี 10

0 5,000 0 0 0 % 0

0 10,000 0 0 0 0

โครงกำรบ้ำนสะอำด อนำมัยดี ชีวีสมบูรณ์ บ้ำนน้ ำบ่อหลวง      
หมู่ท่ี 2

0 10,000 0 0 0 % 0
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ปี 2562 ปี 2563

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2565

%

0

0

โครงกำรอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้เร่ืองไอโอดีนบ้ำนสันเหนือ      
หมู่ท่ี 10

0 5,000 0 0 0

โครงกำรอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้เร่ืองไอโอดีน บ้ำนจอมแจ้ง     
หมู่ท่ี 4

%

โครงกำรอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้เร่ืองไอโอดีน บ้ำนหัวฝำย       
หมู่ท่ี 7

0 5,000 0 0 0 %

โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม
หมู่ท่ี 9 บ้ำนต้นแก้ว

0

ปี 2561 ปี 2564 ยอดต่าง (%)

โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติด To Be Number One
 หมู่ท่ี 2 บ้ำนน้ ำบ่อหลวง

0 5,000 0 0

โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติด To Be Number One
 หมู่ท่ี 11 บ้ำนหนองหวำย

00 5,650 0 0 %0

% 0

โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติดTo Be Number One
 หมู่ท่ี 8 บ้ำนห้วยโท้ง

0 7,000 0 0 0 % 0

โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติดTo Be Number One
 หมู่ท่ี 9 บ้ำนต้นแก้ว

0 5,650 0 0 0 % 0

0 7,600 0 0 0
โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม
หมู่ท่ี 1 บ้ำนโรงวัว

0

โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม
หมู่ท่ี 11 บ้ำนหนองหวำย

0 8,250 0 0 0 % 0

0 8,250 0 0 %0

0 5,000 0 0 0 0

โครงกำรอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้เร่ืองไอโอดีน บ้ำนหนองห้ำ      
หมู่ท่ี 5

0 5,000 0 0 0 % 0

% 0

โครงกำรอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้เร่ืองไอโอดีนบ้ำนห้วยโท้ง       
หมู่ท่ี 8

0 6,500 0 0 0 % 0
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ปี 2562 ปี 2563

7,200 0 0 %

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2561

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 1 โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด

%

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 2 โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด

%

0 0 0

0

%

0

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เร่ืองกฎจรำจร บ้ำนแพะสันใหม่ หมู่ท่ี 3

โครงกำรอบรมหมอพ้ืนบ้ำนในพระรำชประสงค์บ้ำนต้นแก้ว      
หมู่ท่ี 9

0 6,100 0 0 0 % 0

โครงกำรอบรมหมอพ้ืนบ้ำนในพระรำชประสงค์บ้ำนโรงวัว       
หมู่ท่ี 1

0 6,750 0 0 0 % 0

โครงกำรอบรมหมอพ้ืนบ้ำนในพระรำชประสงค์บ้ำนหนองหวำย 
หมู่ท่ี 11

0 6,100 0 0 0 % 0

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เร่ืองมะเร็งเต้ำนม บ้ำนน้ ำบ่อหลวง     
หมู่ท่ี 2

0 5,000 0 0 0 %

0 6,200 0 0 0
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เร่ืองมะเร็งเต้ำนม-มดลูก บ้ำนแพะสันใหม่
 หมู่ท่ี 3

0

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เร่ืองมะเร็งเต้ำนม-มดลูก บ้ำนห้วยโท้งหมู่
ท่ี 8

0 6,500 0 0 0 % 0

0 5,000 0 0 0

0 5,000 0 0 0

0

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 10 โครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด

% 0

0 %

% 0

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 11 โครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด

0 5,000 0 0

0 5,000 0 0 0 0

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 3 โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด

0 5,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 4 โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด

0 5,000 0 00
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

-100 % 0

20,000

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหมู่ละ 20,000 บำท              
(โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข) ม.5

0 0 20,000 20,000

% 0

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหมู่ละ 20,000 บำท                
(โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข) ม.4

0 0 0 -100 % 0

-100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหมู่ละ 20,000 บำท              
(โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข) ม.3

0 0 20,000 20,000 -100

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหมู่ละ 20,000 บำท          
(โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข) ม.2

0 0 20,000 20,000

0

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหมู่ละ 20,000 บำท        
(โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข) ม.11

0 0 20,000 20,000 -100 % 0

% 0

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหมู่ละ 20,000 บำท            
(โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข) ม.10

0 0 20,000 20,000 -100 %

0 % 0

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหมู่ละ 20,000 บำท              
(โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข) ม.1

0 0 20,000 20,000 -100

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 9 โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด

0 5,000 0 0

0

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 8 โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด

0 5,000 0 0 0 % 0

% 0

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 7 โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด

0 5,000 0 0 0 %

0 % 0

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 6 โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด

0 5,000 0 0 0

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 5 โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด

0 5,000 0 0
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275,000 180,000
275,000 180,000

726,755.6 1,446,566.21

0 0 0 %
0 0
0 0
0 0

ปี 2561 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมงานโรงพยาบาล 55,000 0 0

รวมเงินอุดหนุน 55,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 55,000 0 0

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน 55,000 0 0

งานโรงพยาบาล
งบเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 220,000 220,000 0
รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 580,347.8 1,776,432.97 200,000

รวมเงินอุดหนุน 220,000 220,000 0

-100 % 0
อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหมู่ละ 20,000 บำท             
(โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข) ม.9

0 0 20,000 20,000

0

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหมู่ละ 20,000 บำท             
(โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข) ม.8

0 0 20,000 20,000 -100 % 0

% 0

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหมู่ละ 20,000 บำท               
(โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข) ม.7

0 0 0 20,000 -100 %

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหมู่ละ 20,000 บำท             
(โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข) ม.6

0 0 20,000 20,000 -100
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ปี 2562 ปี 2563

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %
0 0
0 0

0 0 -100 %
0 0
0 0
0 0

726,755.6 1,446,566.21

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมแผนงานสาธารณสุข 635,347.8 1,796,432.97 594,000

รวมงบลงทุน 0 20,000 0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 0 20,000 394,000

เต้นผ้ำใบโครงเหล็กทรงโค้งพร้อมผ้ำใบคลุมเต้นท์ 0 20,000 0
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 20,000 0

ค่าครุภัณฑ์

0 394,000
งบลงทุน

10,000
รวมค่าใช้สอย 0 0 394,000

รวมงบด าเนินงาน 0

10,000

โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพผู้น ำในกำรดูแลสุขภำพ 0 0

โครงกำรขับเคล่ือนธรรมนูญสุขภำพต ำบลน้ ำบ่อหลวง 0 0 10,000

โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 0 0

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
ปี 2561

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจำกพิษสุนัขบ้ำ ตำมปณิธำน
ศำสตรำจำรย์ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัย
ลักษณ์  อัครรำชกุมำรี

10,000

0 0 30,000

0 0
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ฝุ่นละอองขนำดเล็ก 
(PM2.5)

% 324,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริกำร 
กำรแพทย์ฉุกเฉิน

0 0 0 0 100
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0 22,496 0 %
0 22,496
0 22,496

700 0 0 %

700 0
700 0
700 22,496
700 22,496

847,766 0 0 %
1,715 0 0 %

42,000 0 0 %
891,481 0
891,481 0

ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2561

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 725,120 0 0
รวมงบบุคลากร 725,120 0 0

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 0 0 0
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 0 0

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 683,120 0 0

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0
แผนงานเคหะและชุมชน

รวมงบลงทุน 0 0 0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart
 Card Reader)

0 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0
งบลงทุน

โครงกำรซ่อมแซมท่ีอยู่อำศัยให้แก่ผู้ยำกไร้ 0 0 0
รวมค่าใช้สอย 0 0 0

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบด าเนินงาน

แผนงานสังคมสงเคราะห์
ปี 2564 ยอดต่าง (%)
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27,600 0 0 %
6,600 0 0 %

34,200 0

0 0 0 %

29,893.6 0 0 %
167,931.9 0 0 %
197,825.5 0

11,703 0 0 %
34,229.45 0 0 %

8,000 0 0 %
53,932.45 0

88 0 0 %
88 0

286,045.95 0

13,590 0 0 %

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2561

กล้องถ่ำยภำพระบบดิจิตอล 0 0 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

รวมงบด าเนินงาน 87,906.35 0 0
งบลงทุน

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 264 0 0
รวมค่าสาธารณูปโภค 264 0 0

รวมค่าวัสดุ 39,291.35 0 0
ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุก่อสร้ำง 3,952.6 0 0
วัสดุคอมพิวเตอร์ 22,000 0 0

ค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน 13,338.75 0 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 18,851 0 0
รวมค่าใช้สอย 20,951 0 0

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 1,000 0 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 1,100 0 0

รวมค่าตอบแทน 27,400 0 0
ค่าใช้สอย

ค่ำเช่ำบ้ำน 23,000 0 0
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 4,400 0 0

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ
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44,890 0
44,890 0

1,222,416.95 0

108,000 0 100 %
12,000 0 100 %

120,000 0
120,000 0

0 0 100 %
0 0

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 1,000
รวมค่าตอบแทน 0 0 2,000

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 12,000 0 10,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 120,000 0 159,500

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 108,000 0 149,300

งานไฟฟ้าและประปา
งบบุคลากร

รวมงบลงทุน 0 0 0
รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 813,026.35 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0

ปี 2561

รายจ่ายจริง

1,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

0 0 0 100 %

0 % 0
เคร่ืองส ำรองไฟส ำหรับคอมพิวเตอร์ เพ่ือด ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต. น้ ำบ่อหลวง

0 2,500 0 0

0

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก เพ่ือด ำเนินกำรตำมโครงกำรแผนท่ีภำษี
และทะเบียนทรัพย์สินของ อบต. น้ ำบ่อหลวง  จ ำนวน 1 ชุด

0 7,100 0 0 0 % 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล เพ่ือด ำเนินกำรตำม
โครงกำรแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต. น้ ำบ่อหลวง

0 21,700 0 0 0 %

รวมงบบุคลากร 120,000 0 159,500
งบด าเนินงาน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

0
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0 0

49,868.42 0 100 %
49,868.42 0
49,868.42 0

279,230 0

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2561

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

รวมงบด าเนินงาน 24,773.2 0 190,000
งบลงทุน

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 24,773.2 0 80,000
รวมค่าวัสดุ 24,773.2 0 80,000

0 0 108,000
ค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

% 0

0 % 0

โครงกำรซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย 4  หมู่ท่ี 8 
บ้ำนห้วยโท้ง

0 139,800 0 0 0

โครงกำรซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย 2  หมู่ท่ี 8 
บ้ำนห้วยโท้ง

0 56,000 0 0

0

โครงกำรขยำยไหล่ทำงซอย 1 บ้ำนน้ ำบ่อหลวงหมู่ท่ี 2 เช่ือม    
บ้ำนโรงวัว หมู่ท่ี 1

0 20,800 0 0 0 % 0

% 0

โครงกำรติดต้ังล ำโพงกระจำยข่ำว พร้อมอุปกรณ์เคร่ืองเสียง
ประกอบ 1 ชุด บ้ำนสันเหนือ หมู่ท่ี 10

0 92,010 0 0 0 %

0 % 0

โครงกำรติดต้ังล ำโพงกระจำยข่ำว พร้อมอุปกรณ์เคร่ืองเสียง
ประกอบ 1 ชุด บ้ำนแพะสันใหม่ หมู่ท่ี 3

0 93,610 0 0 0

100 % 108,000

โครงกำรติดต้ังล ำโพงกระจำยข่ำว พร้อมอุปกรณ์เคร่ืองเสียง
ประกอบ 1 ชุด บ้ำนต้นแก้ว หมู่ท่ี 9

0 93,610 0 0

ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก(โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือปฏิบัติ
หน้ำท่ีงำนไฟฟ้ำ)

0 0 0 0
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504,200 0
783,430 0

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2561

2,565,600 0 0
รวมงบลงทุน 2,565,600 0 0

0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

% 0

โครงกำรปรับปรุงขยำยไหล่ทำงผิวแอสฟัทล์คอนกรีตทำงไปวัด
หนองหวำย บ้ำนหนองหวำย หมู่ท่ี 11

109,000 0 0 0 0 %

0 % 0

โครงกำรบูรณะเสริมผิวทำงแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 3บ้ำนจอมแจ้ง
 หมู่ท่ี 4

269,000 0 0 0 0

โครงกำรบูรณะเสริมผิวทำงแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 2บ้ำนสันเหนือ
 หมู่ท่ี 10

248,000 0 0 0

% 0

0 % 0

โครงกำรบูรณะเสริมผิวทำงแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 1บ้ำนสันเหนือ
 หมู่ท่ี 10

149,000 0 0 0 0

โครงกำรบูรณะซ่อมสร้ำงผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบ       
ห้วยตุ๊โก๋ บ้ำนหนองไหว หมู่ท่ี 6

406,900 0 0 0

% 0

0 % 0

โครงกำรบูรณะซ่อมสร้ำงผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบล ำเหมือง
ไม้ไร่ลอ บ้ำนหนองห้ำ หมู่ท่ี 5

281,000 0 0 0 0

โครงกำรบูรณะซ่อมสร้ำงผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลอง
ซอยชลประทำน บ้ำนโรงวัว หมู่ท่ี 1

217,700 0 0 0

0 % 0
โครงกำรบูรณะซ่อมสร้ำงผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5   
บ้ำนหนองหวำย หมู่ท่ี 11

109,000 0 0 0

0 % 0
โครงกำรบูรณะซ่อมสร้ำงผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2     
หมู่ท่ี 7

297,000 0 0 0

% 0

0 % 0

โครงกำรบูรณะซ่อมสร้ำงผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1      
บ้ำนน้ ำบ่อหลวง

479,000 0 0 0 0

โครงกำรซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัลติกคอนกรีต สำยทำงหลัก   
บ้ำนหนองหวำย หมู่ท่ี 11 ช่วงท่ี 1

0 287,600 0 0
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0 0 0 %
0 0
0 0

953,298.42 0

0 0 100 %

40,000 0 0 %
697,232 0
697,232 0
697,232 0

2,872,947.37 0

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2561

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,639,882.66 0 1,269,500

รวมงบด าเนินงาน 88,480 0 920,000
รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 88,480 0 920,000

โครงกำรอบรมกำรคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน 0 0 0
รวมค่าใช้สอย 88,480 0 920,000

โครงกำรจัดกิจกรรมคัดแยกขยะในเขตต ำบลน้ ำบ่อหลวง 0 0 20,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

รวมงบเงินอุดหนุน 28,003.11 0 0
รวมงานไฟฟ้าและประปา 2,738,376.31 0 349,500

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 28,003.11 0 0
รวมเงินอุดหนุน 28,003.11 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

% 900,000

0 % 0

โครงกำรจ้ำงเหมำบริหำรจัดเก็บขยะและก ำจัดขยะมูลฝอยในเขต
ต ำบลน้ ำบ่อหลวง

0 0 0 0 100

โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรจัดเก็บขนและก ำจัด  ขยะมูลฝอยในเขต
พ้ืนท่ี อบต.น้ ำบ่อหลวง

88,480 657,232 0 0

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ
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224,160 235,680 -14.82 %
30,000 180,000 -0.38 %

254,160 415,680
254,160 415,680

0 0 0 %
0 48,000 0 %

0 0 100 %
4,000 48,000

9,000 0 0 %
0 0 100 %
0 29,810 -100 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2564ปี 2561

โครงกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ 0 25,000 0
โครงกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิตของสตรี 0 25,000 0

โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำทักษะอำชีพของประชำชน 0 25,000 0
โครงกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิตของเด็กและเยำวชน 0 25,000 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 5,000 5,000
ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน 0 0 5,000

รวมค่าตอบแทน 21,000 90,820 55,000
ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 0 0 5,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 1,000 1,000
ค่ำเช่ำบ้ำน 15,000 48,000 48,000

ค่าตอบแทน

รวมงบบุคลากร 31,442.9 449,000 410,000
งบด าเนินงาน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0 190,720 190,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 31,442.9 449,000 410,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 31,442.9 258,280 220,000

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยอดต่าง (%) ปี 2565

1,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

0 0 0 36,820 -97.28 %
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9,000 29,810
13,000 77,810

0 0 -100 %
0 0
0 0

267,160 493,490

0 0 100 %

0 0 100 %
0 0 100 %

11,400 0 0 %

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2561

โครงกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ 0 0 20,000
โครงกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ 10,100 0 0

0 0 25,000

โครงกำรฝึกอบรมสิทธิคนพิกำร ผู้ดูแลผู้พิกำรหรือผู้ด้อยโอกำส
หรือผู้ไร้ท่ีพ่ึงพิง

%

โครงกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิตของเด็กและเยำวชน 0 0 25,000

0 %

โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำทักษะทำงอำชีพของประชำชน

โครงกำรจ้ำงนักเรียน นักศึกษำท ำงำนในช่วงปิดภำคเรียน ประจ ำปี
 2561

39,960 0 0 0

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 52,442.9 680,920 475,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 11,100 0
รวมงบลงทุน 0 11,100 0

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
ตู้เก็บเอกสำร กระจกบำนเล่ือน 0 11,100 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าใช้สอย 0 130,000 10,000
รวมงบด าเนินงาน 21,000 220,820 65,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

% 0
โครงกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิตผู้พิกำร ผู้ดูแลผู้พิกำร
หรือผู้ด้อยโอกำส

0 0 0 25,000 -100

0

โครงกำรจ้ำงนักเรียน นักศึกษำท ำงำนในช่วงปิดภำคเรียน ประจ ำปี
 2562

0 38,160 0 0 0 % 0

0 0 0 0 100 20,000
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ปี 2562 ปี 2563
0 0 100 %

167,621 0
167,621 0
167,621 0
434,781 493,490

0 12,049 0 %
0 12,049
0 12,049
0 12,049

0 0 -100 %

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2561

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 4,950 0

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

งานกีฬาและนันทนาการ
งบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0
รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0 0 0

โครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมพนักงำน 0 0 0
รวมค่าใช้สอย 0 0 0

ค่าใช้สอย

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งบด าเนินงาน

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 112,665.9 680,920 585,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวมงบด าเนินงาน 60,223 0 110,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 60,223 0 110,000

รวมค่าใช้สอย 60,223 0 110,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิตของสตรี 0 0 20,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิตของสตรีและสถำบัน
ครอบครัว

10,163 118,061 0 0 0 % 0

โครงกำรแข่งขันกีฬำในระดับต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
น้ ำบ่อหลวง

174,030 0 0 0 0 % 0
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ปี 2562 ปี 2563
0 0
0 0
0 0

37,918 0
37,918 0

0 0 0 %
0 5,000 0 %

3,000 0 0 %

0 0 0 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0

0 %0 5,000 0 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน 65,000 0

อุดหนุนตำมโครงกำรประเพณีสรงน้ ำพระบรมธำตุวัดหัวฝำย 0 0 0

0

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 8,000 0 0

รวมงบด าเนินงาน 48,160 5,000 20,000
งบเงินอุดหนุน

%

0 % 0

0 0

48,160 5,000 20,000

อุดหนุนตำมโครงกำรสืบฮีตสำนฮอยประเพณีย่ีเป็งต.น้ ำบ่อหลวง 
หมู่ 1 - หมู่11 หมู่บ้ำนละ 5,000 บำท

0 0 55,000 0

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 174,030 4,950 0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

รวมค่าใช้สอย 174,030 4,950 0
รวมงบด าเนินงาน 174,030 4,950 0

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

รวมค่าใช้สอย

อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอสันป่ำตอง ตำมโครงกำรสนับสนุน
กำรจัดงำนประเพณีท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 

0 0 0 5,000 300
โครงกำรรสืบสำนประเพณีสระเกล้ำด ำหัวผู้สูงอำยุและประเพณี
วันสงกรำนต์ฯ (รดน้ ำด ำหัว)

20,000

โครงกำรสืบสำนประเพณีสระเกล้ำด ำหัวผู้สูงอำยุและประเพณีวัน
สงกรำนต์ต ำบลน้ ำบ่อหลวง

48,160 37,918 0 0 0 % 0

0
โครงกำรขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนโครงกำรสืบฮีต สำยฮอย
ประเพณีย่ีเป็ง อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 1
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ปี 2562 ปี 2563

5,000 0 0 %

5,000 0 0 %

5,000 0 0 %

5,000 0 0 %

5,000 0 0 %

5,000 0 0 %

5,000 0 0 %

5,000 0 0 %

5,000 0 0 %

5,000 0 0 %

5,000 0 0 %

5,000 0 0 %

5,000 0 0 %

5,000 0 0 %

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

โครงกำรประเพณีสรงน้ ำพระบรมธำตุวัดดอยตุ๊โก๋ หมู่ท่ี 6 0 0 0

โครงกำรประเพณีสรงน้ ำพระบรมธำตุวัดต้นแก้ว หมู่ท่ี 9 0 0 0

โครงกำรงำนสืบสำนชำติพันธ์ ต ำนำนศิลป์ถ่ินสันป่ำตอง 0 0 0

โครงกำรประเพณีสรงน้ ำพระบรมธำตุจอมแจ้ง หมู่ท่ี 4 0 0 0

โครงกำรขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนโครงกำรสืบฮีต สำยฮอย
ประเพณีย่ีเป็ง อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 8

0 0 0

โครงกำรขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนโครงกำรสืบฮีต สำยฮอย
ประเพณีย่ีเป็ง อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 9

0 0 0

โครงกำรขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนโครงกำรสืบฮีต สำยฮอย
ประเพณีย่ีเป็ง อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 6

0 0 0

โครงกำรขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนโครงกำรสืบฮีต สำยฮอย
ประเพณีย่ีเป็ง อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 7

0 0 0

โครงกำรขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนโครงกำรสืบฮีต สำยฮอย
ประเพณีย่ีเป็ง อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 4

0 0 0

โครงกำรขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนโครงกำรสืบฮีต สำยฮอย
ประเพณีย่ีเป็ง อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 5

0 0 0

โครงกำรขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนโครงกำรสืบฮีต สำยฮอย
ประเพณีย่ีเป็ง อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 2

0 0 0

โครงกำรขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนโครงกำรสืบฮีต สำยฮอย
ประเพณีย่ีเป็ง อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 3

0 0 0

โครงกำรขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนโครงกำรสืบฮีต สำยฮอย
ประเพณีย่ีเป็ง อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 11

0 0 0

ปี 2561

โครงกำรขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนโครงกำรสืบฮีต สำยฮอย
ประเพณีย่ีเป็ง อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 10

0 0 0
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ปี 2562 ปี 2563

5,000 0 0 %

5,000 0 0 %

5,000 0 0 %

5,000 0 0 %

5,000 0 0 %

5,000 0 0 %

3,000 0 0 %

3,000 0 0 %

3,000 0 0 %

3,000 0 0 %

3,000 0 0 %

3,000 0 0 %

3,000 0 0 %

3,000 0 0 %

3,000 0 0 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2561 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 7 โครงกำรสืบสำนประเพณี
แห่ไม้ค ำโพธ์ื

0 0 0

0 0 0

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 6 โครงกำรสืบสำนประเพณี
แห่ไม้ค ำโพธ์ื

0 0 0

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 5 โครงกำรสืบสำนประเพณี
แห่ไม้ค ำโพธ์ื

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 3 โครงกำรสืบสำนประเพณี
แห่ไม้ค ำโพธ์ื

0 0 0

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 4 โครงกำรสืบสำนประเพณี
แห่ไม้ค ำโพธ์ื

0 0 0

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 1 โครงกำรสืบสำนประเพณี
แห่ไม้ค ำโพธ์ื

0 0 0

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 2 โครงกำรสืบสำนประเพณี
แห่ไม้ค ำโพธ์ื

0 0 0

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี  10 โครงกำรสืบสำน
ประเพณีแห่ไม้ค ำโพธ์ื

0 0 0

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี  11 โครงกำรสืบสำน
ประเพณีแห่ไม้ค ำโพธ์ื

0 0 0

โครงกำรประเพณีสรงน้ ำพระบรมธำตุวัดห้วยโท้ง หมู่ท่ี 8 0 0 0

โครงกำรส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินสร้ำง
ภูมิคุ้มกันสังคมในมิติวัฒนธรรม

0 0 0

โครงกำรประเพณีสรงน้ ำพระบรมธำตุวัดโรงวัว หมู่ท่ี 1 0 0 0

โครงกำรประเพณีสรงน้ ำพระบรมธำตุวัดศรีอุดม หมู่ท่ี 5 0 0 0

โครงกำรประเพณีสรงน้ ำพระบรมธำตุวัดทุ่งฟ้ำฮ่ำม หมู่ท่ี 2 0 0 0

โครงกำรประเพณีสรงน้ ำพระบรมธำตุวัดน้ ำบ่อหลวง หมู่ท่ี 2 0 0 0
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ปี 2562 ปี 2563

3,000 0 0 %

3,000 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

141,000 60,000
141,000 60,000
178,918 60,000

0 0 0 %

0 0 100 %

0 833.33 0 %

22,000 0 0 %

0 22,000 0 %

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอสันป่ำตอง   โครงกำรสนับสนุน
กำรจัดงำนมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562

0 0 0

อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอสันป่ำตองโครงกำรสนับสนุนกำร
จัดงำนมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่

0 0 0

โครงกำรสนับสนุนกำรจัดงำนมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม่

0 0 22,000

อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอตำมโครงกำรสนับสนุนกำรจัดงำน
ประเพณีท้องถ่ิน

0 0 0

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 32,000 0 0

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว
งบเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 73,000 13,000 0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 121,160 18,000 20,000

รวมเงินอุดหนุน 73,000 13,000 0

สภำวัฒนธรรมอ ำเภอสันป่ำตอง โครงกำรส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน สร้ำงภูมิคุ้มกันสังคมในมิติวัฒนธรรม

0 5,000 0

สภำวัฒนธรรมอ ำเภอสันป่ำตอง โครงกำรสืบสำนชำติพันธ์ุ ต ำนำน
ศิลป์ถ่ินสันป่ำตอง

0 8,000 0

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 9 โครงกำรสืบสำนประเพณี
แห่ไม้ค ำโพธ์ื

0 0 0

เงินอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 8 โครงกำรสืบสำนประเพณี
แห่ไม้ค ำโพธ์ื

0 0 0

ปี 2561
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0 5,000 -100 %

5,000 0 0 %

0 5,000 -100 %

5,000 0 0 %

32,000 32,833.33

32,000 32,833.33

32,000 32,833.33
210,918 104,882.33

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2561 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 32,000 10,000 22,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 327,190 32,950 42,000

รวมเงินอุดหนุน 32,000 10,000 22,000

รวมงบเงินอุดหนุน 32,000 10,000 22,000

อุดหนุนส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือส ำนักงำน
พัฒนำชุมชนอ ำเภอสันป่ำตอง โครงกำรสนับสนุนกำรจัดแสดงและ
จ ำหน่ำยสินค้ำ OTOP ในงำนมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม่

0 5,000 0

อุดหนุนส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือส ำนักงำน
พัฒนำชุมชนอ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ โครงกำรสนับสนุน
กำรจัดแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำ OTOP  ในงำนฤดูหนำว และงำน
 OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจ ำปี 2562

0 0 0

อุดหนุนส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โครงกำร
สนับสนุนกำรจัดแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำ OTOP ในงำนฤดูหนำว
และงำน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่

0 5,000 0

อุดหนุนส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือส ำนักงำน
พัฒนำชุมชนอ ำเภอสันป่ำตอง โครงกำรสนับสนุนกำรจัดแสดงและ
จ ำหน่ำยสินค้ำ OTOP ในงำนมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัด
เชียงใหม่ ประจ ำปี 2562

0 0 0
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0 687,607.37 -16.81 %
0 20,160 -21.26 %
0 29,919.3 0 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %
0 737,686.67
0 737,686.67

0 113,300 -75 %

0 0 50 %
0 28,000 100 %

0 0 100 %
0 143,700

0 0 -100 %
0 210,019 0 %
0 0 100 %
0 15,700 0 %

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 0 0 108,000
ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน 0 0 0

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 185,000 0
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 0 0 0

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 0 0 7,000
รวมค่าตอบแทน 0 68,000 85,000

ค่ำเช่ำบ้ำน 0 0 60,000
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

0 60,000 15,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 2,000 3,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 818,020 578,970
รวมงบบุคลากร 0 818,020 578,970

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0 115,500 0
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 0 14,355 0

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 0 12,700 10,000
เงินประจ ำต ำแหน่ง 0 42,000 42,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 0 633,465 526,970

งบบุคลากร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ปี 2561
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0 8,940 -66.67 %
0 0 100 %
0 50,547.1 -50 %
0 285,206.1

0 8,648.07 -50 %
0 209,428.96 -100 %
0 4,433 -71.43 %
0 0 -100 %
0 29,790 -60 %
0 252,300.03

0 0 100 %
0 0 0 %
0 0
0 681,206.13

0 0 -100 %
0 0 100 %

0 0 100 %
0 0 100 %

0 0 -100 %

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2561

เคร่ือมคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 1 0 44,000 0

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 0 0 7,500
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ 0 0 2,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) 0 61,200 0
ตู้เก็บเอกสำรเหล็ก ชนิด 2 บำน 0 0 11,800

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

รวมงบด าเนินงาน 0 421,000 246,000
งบลงทุน

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 0 3,000 3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 0 3,000 8,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 0 0 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 25,000 10,000
รวมค่าวัสดุ 0 140,000 30,000

วัสดุก่อสร้ำง 0 35,000 10,000
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 10,000 0

วัสดุส ำนักงำน 0 20,000 10,000
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0 50,000 0

รวมค่าใช้สอย 0 210,000 123,000
ค่าวัสดุ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน 0 0 5,000
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0 10,000 5,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 15,000 5,000
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ปี 2562 ปี 2563
0 0

0 0 100 %
0 0
0 0
0 1,418,892.8

0 108,000 0 %
0 12,000 0 %
0 120,000
0 120,000

0 200,000 0 %

0 0 0 %

0 437,900 0 %

0 250,000 0 %

0 0 0 %

รวมงบบุคลากร

โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหล่ียม ซอย 3 ห้วยกว้ำง ม. 4        
บ้ำนจอมแจ้ง

0 0 0

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ แบบมีฝำปิดสำยน้ ำบ่อหลวง    
ห้วยโท้ง หมู่ท่ี 3 บ้ำนแพะสันใหม่

314,000 0 0

โครงกำรก่อสร้ำงก ำแพงกันดิน หมู่ท่ี 8 บ้ำนห้วยโท้ง 301,989.66 0 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยไปท่ีพักสงฆ์ห้วยพระ
เจ้ำ ม. 10 บ้ำนสันเหนือ

0 0 0

โครงกำรปรับปรุงระบบประปำ หมู่ท่ี 8 บ้ำนห้วยโท้ง 0 0 0
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

0 0 0
งบลงทุน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 0 0 0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0 0 0

งานก่อสร้าง
งบบุคลากร

รวมงบลงทุน 0 105,200 69,930
รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 1,344,220 894,900

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภคและส่ิงอ ำนวยกำร 0 0 48,030
รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0 48,030

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 105,200 21,900
ปี 2561 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ



79

ปี 2562 ปี 2563

0 400,000 0 %

0 257,000 0 %

0 110,672.22 0 %

0 521,000 0 %

0 198,000 0 %

0 76,900 0 %

0 296,500 0 %

0 2,747,972.22

0 2,747,972.22

0 2,867,972.22
0 4,286,865.02รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 615,989.66 1,344,220 894,900

รวมงบลงทุน 615,989.66 0 0

รวมงานก่อสร้าง 615,989.66 0 0

โครงกำรบูรณะซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัลท์คอนกรีตสำยทำงหลัก
บ้ำนหนองหวำยหมู่ที  11 ช่วงท่ี 2

0 0 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 615,989.66 0 0

โครงกำรซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัสติกคอนกรีต บ้ำนแพะสันใหม่  
ม.3 ถนนซอย 5

0 0 0

โครงกำรบูรณะซ่อมสร้ำงผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6   
บ้ำนหนองไหว ซอยบ้ำน ส.อบต.ไพรัช

0 0 0

โครงกำรขุดลอกล ำเหมืองศรีหม่ืน หมู่ท่ี 2  บ้ำนน้ ำบ่อหลวง 0 0 0

โครงกำรซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ท่ี 1 บ้ำนโรงวัว 
ช่วงท่ี 1 ซอยข้ำงวัดโรงวัว

0 0 0

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำยหน้ำศำลำ
ประชำคม หมู่ท่ี 7 บ้ำนหัวฝำย

0 0 0

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำสำยหลัก ม. 5 บ้ำนหนองห้ำ       
ช่วงท่ี 1

0 0 0

ปี 2561 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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134,516.13 180,000 -0.83 %
0 0 100 %

134,516.13 180,000
134,516.13 180,000

0 0 -66.67 %

0 0 0 %
0 0

0 0 100 %

0 9,813 0 %

0 0 -100 %

0 330 0 %
0 0 0 %

12,180 0 0 %
0 0 100 %

12,180 10,143

ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงกำรยกระดับผลผลิตทำงกำรเกษตรสู่เกษตรอินทรีย์ 0 0 10,000
รวมค่าใช้สอย 16,250 21,000 13,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 1,000 1,000
โครงกำรผลิตและขยำยเช้ือบิวเวอร์เรียและไตรโคเดอร์ม่ำ 16,250 0 0

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรยกระดับผลผลิตทำงกำรเกษตรสู่เกษตรอินทรีย์ 0 20,000 0

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ 0 0 0

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรกำรผลิตจุลินทรีย์สังเครำะห์แสงฯ 0 0 0

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 0 0 2,000

รวมค่าตอบแทน 0 4,000 2,000
ค่าใช้สอย

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

0 3,000 1,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 1,000 1,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 112,260 181,500 183,000
รวมงบบุคลากร 112,260 181,500 183,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 112,260 181,500 180,000
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 0 0 3,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

งานส่งเสริมการเกษตร
แผนงานการเกษตร

รายจ่ายจริง
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0 0 100 %
10,231 19,640 0 %
10,231 19,640
22,411 29,783

156,927.13 209,783

0 0 -100 %
0 0 0 %
0 0 0 %
0 0 100 %
0 0
0 0

3,000 0 0 %

3,000 0 0 %

3,000 0 0 %
อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 2 โครงกำรจัดท ำแนวกันไฟ
ต ำบลน้ ำบ่อหลวง

0 0 0

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 1 โครงกำรจัดท ำแนวกันไฟ
ต ำบลน้ ำบ่อหลวง

0 0 0

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 10 โครงกำรจัดท ำแนวกันไฟ
ต ำบลน้ ำบ่อหลวง

0 0 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน

รวมงบด าเนินงาน 31,250 10,000 10,000
งบเงินอุดหนุน

โครงกำรรณรงค์ป้องกันไฟป่ำและแก้ไขปัญหำหมอกควัน 0 0 10,000
รวมค่าใช้สอย 31,250 10,000 10,000

โครงกำรรณรงค์ป้องกันไฟป่ำและแก้ไขปัญหำหมอกควัน 4,250 0 0

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปลูกป่ำเพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลฯ 0 10,000 0
โครงกำรจัดท ำแนวกันไฟต ำบลน้ ำบ่อหลวง 27,000 0 0

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน 51,245 35,000 27,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร 163,505 216,500 210,000

วัสดุกำรเกษตร 34,995 10,000 10,000
รวมค่าวัสดุ 34,995 10,000 12,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0 0 2,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
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ปี 2562 ปี 2563

3,000 0 0 %

3,000 0 0 %

3,000 0 0 %

3,000 0 0 %

3,000 0 0 %

3,000 0 0 %

27,000 0
27,000 0
27,000 0

183,927.13 209,783
28,319,658.06 31,936,170.07

รวมแผนงานการเกษตร 194,755 226,500 220,000
10,000

รวมทุกแผนงาน 29,174,756.78 37,080,000 37,300,300

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0
รวมงานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 31,250 10,000

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 8 โครงกำรจัดท ำแนวกันไฟ
ต ำบลน้ ำบ่อหลวง

0 0 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 6 โครงกำรจัดท ำแนวกันไฟ
ต ำบลน้ ำบ่อหลวง

0 0 0

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 7 โครงกำรจัดท ำแนวกันไฟ
ต ำบลน้ ำบ่อหลวง

0 0 0

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 4 โครงกำรจัดท ำแนวกันไฟ
ต ำบลน้ ำบ่อหลวง

0 0 0

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 5 โครงกำรจัดท ำแนวกันไฟ
ต ำบลน้ ำบ่อหลวง

0 0 0

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 3 โครงกำรจัดท ำแนวกันไฟ
ต ำบลน้ ำบ่อหลวง

0 0 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2561 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
อำเภอสันป่าตอง   จังหวัดเชียงใหม่ 

  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารทั่วไป รวม 8,623,968 บาท 
  งบบุคลากร รวม 4,165,400 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,715,400 บาท 
   ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 375,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่นายกอบต.และรองนายกอบต.น้ำบ่อหลวง                    
ตามบัญชีแนบท้าย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต.
รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต. สมาชิกสภาอบต. 
เลขานุการนายกอบต. และเลขานุการสภาอบต. พ.ศ. 2554 และ (ฉบบัที ่2)  
พ.ศ. 2557 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) 

      

   ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 42,200 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกอบต.และรองนายกอบต.        
น้ำบ่อหลวง 
     - ตามบัญชีแนบท้าย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน                         
นายกอบต. รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต. สมาชิกสภา
อบต.  เลขาน ุการนายกอบต.  และเลขาน ุการสภาอบต.  พ.ศ.2554 และ                   
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557  
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111) 

      

   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 42,200 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกอบต.และรองนายกอบต.น้ำบ่อหลวง 
     - ตามบัญชีแนบท้าย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายก
อบต. รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต. สมาชิกสภาอบต.
เลขานุการนายกอบต. และเลขานุการสภาอบต. พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111) 

      



84 
 

   ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

จำนวน 56,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.น้ำบ่อหลวง  
     - ตามบัญชีแนบท้าย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต. สมาชิก
สภาอบต. เลขานุการนายกอบต. และเลขานุการสภาอบต. พ.ศ. 2554 และ                
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111) 

      

   ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 1,200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภา เลขานุการสภาฯ และ
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ 
     - ตามบัญชีแนบท้าย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
อบต. รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต. สมาชิกสภาอบต.
เลขานุการนายกอบต. และเลขานุการสภาอบต. พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111) 

      

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,350,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,600,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  สังกัด สำนักปลัดอบต.                    
น้ำบ่อหลวง ในตำแหน่ง ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัดฯ นิติกร    
นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล  รวม 6 ตำแหน่ง 
ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารทั่วไป (00111)  

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 84,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น สังกัดสำนักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
     - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย                
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)   

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 102,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล  และหัวหน้าสำนักปลัด 
     - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)  

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 290,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ  สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล      
น้ำบ่อหลวง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
     - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 250,000 บาท 

      

  
1) ค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ (จำนวน 1 อัตรา) ในตำแหน่งพนักงานขับ
รถยนต์ 
2) ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไปจำนวน  2 อัตรา) 
     - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)  

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำบ่อหลวง 
     - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารทั่วไป (00111)  
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  งบดำเนินงาน รวม 1,783,868 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 506,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 324,000 บาท 

      

  
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง จำนวน 10,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา ประกวดราคา ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการพิจารณาผลประกวด
ราคา คณะกรรมการสอบคัดเลือก สรรหา สอบวินัย และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่
ดำเนินการแต่งตั้ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ฯลฯ 
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว3652  
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เรื่องการเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ
ซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว4231  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 เรื่อง การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อ
หรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111 )  
2. ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็น
กรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)  
3. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระยุบสภา กรณีแทนตำแหน่ง
ที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่) 
จำนวน 309,000 บาท 
     - ตาม พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
     - ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)  
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   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 2,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้างปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ การบันทึกข้อมูล จปฐ.ฯลฯ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)  

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562  
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 25,000  บาท 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ     

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)      
งานบริหารทั่วไป (00111)  

      

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น  จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)      
งานบริหารทั่วไป (00111)  
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   ค่าใช้สอย รวม 751,868 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    

    ค่าจ้างเหมาคนสวน จำนวน 108,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนทำสวนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง                     

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)  

      

    ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน 108,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล                   
น้ำบ่อหลวง 
     - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)  

      

    ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ เช่น  
(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร 
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสารวิชาการ เข้าเล่ม
ข้อบัญญัติ เย็บ/เข้าเล่มเอกสารประกอบการนิเทศงาน เอกสารอื่น ๆที่จำเป็นฯลฯ  
(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอก 
(4) เพ่ือจ่ายเป็นค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล 
(5) เพ่ือจ่ายเป็นค่าระวางบรรทุก 
(6) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) เช่น ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ และ
ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ  
(7) เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์
โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ ่งพิมพ์ต่าง ๆ)  
(8) เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
(9) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันต่าง ๆ 
(10) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา 
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(11) เพื ่อจ ่ายเป็นค่าจ ้างเหมาบุคคลภายนอก  เช ่น ค่าจ้างที ่ปร ึกษา ค่าจ้าง
ออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างทำระบบแผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้าง           
ผู้เชียวชาญบัญชี ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทำหมัน
สัตว์  
(12) ค่าจ้างแรงงานราษฎร กรณีดำเนินการเอง 
(13) ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป่ายประชาสัมพันธ์  ป้ายชื่อ
สำนักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง  
(14) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราชการ ดังนี้ 
     14.1 ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการ
ไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
การไฟฟ้า 
     14.2 ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติมค่าธรรมเนียม รวมถึง
การปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษา
หรือซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ 
(15) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งประปาเพ่ือใช้ในราชการ ดังนี้ 
     15.1 ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึงค่าติดตั ้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปา                 
ซ่ึงเปน็กรรมสิทธิ์ของการประปา 
     15.2 ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึง การ
ปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ฯลฯ 
(16) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโทรศัพท์ ดังนี้ 
     16.1 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆในการติดตั้งโทรศัพท ์ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์
พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน 
(17) เพื ่อจ ่ายเป็นค่าติดตั ้งเครื ่องร ับสัญญาณต่าง  ๆ (ที ่ไม่เข ้าล ักษณะที ่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ 
     - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)  

    ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 42,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) เช่น ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ ค่าเช่า
เครื่องถ่ายเอก  และค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ 
     - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)   

    ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นค่าเบี ้ยประกันภัยรถยนต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง   
จำนวน   4  คัน    
    1. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557  
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว587  
ลงวันที่ 11 เมษายน 2549 
     3. หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว2633  
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 
     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ด่วนที่สุด 0808.2/ว2633   
ลงวันที่ 14 สิงหาคม  2552   
     5. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ด่วนที่สุด 0808.2/ว2552   
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม  2560  เรื่อง  การป้องกันและป้องปรามมิให้มีการฝ่าฝืน
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย   
     6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1342   
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
     7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช ้จ่ายในการจัดทำประกันภัย
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ. 2563 
     8. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ด้าน
บริหารงานทั่วไป (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)   

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 19,000 บาท 

      

  
1. เพ่ือจ่ายเป็น 
     1.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน 
หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล ซึ ่งเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นต้องจ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื ่องดื่ม                
ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที ่เกี ่ยวเนื ่องในการเลี ้ยงรับรองรวมทั้ง
ค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง ฯลฯ  
     1.2 ค่าเล ี ้ยงร ับรองในการประชุมสภาท้องถิ ่น  หรือคณะกรรมการ หรือ
อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือตามคำสั่งหรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย
จำเป็นต้องจ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและ
ค่าบริการอื่น ๆ ฯลฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
ซึ่งเข้าร่วมประชุม 
2. เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ  
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในรัฐพิธี เช่น กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ ฯลฯ                    
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน    
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว2381  
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)   

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 65,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช ้จ ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอ ก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี ้ยเลี ้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที ่พัก ค่าบริการ             
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผ ู ้ม ีส ิทธ ิและได ้ร ับคำส ั ่งให้เด ินทางไป
ราชการ ฯลฯ  
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559และ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)   

      

    ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน จำนวน 65,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรืออบรมสัมมนาของ
คณะผู ้บร ิหาร สมาช ิกสภาองค์การบร ิหารส ่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิและได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ  
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)   
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    ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ จำนวน 169,868 บาท 

      

  
1. เพ่ือใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง (ยกเว้นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง) ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด  (กรณีครบวาระ
ยุบสภากรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้ง
ใหม่) อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง             
ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา ฯ การทำประชาพิจารณ์
ประชามติต่าง ๆ ฯลฯ  
2. เพื่อใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  (เพื่อจัด
ฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง) 
     - ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/21852 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ ิ ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565) เปล ี ่ยนแปลง  คร ั ้ งที่  3/2564 
หน้า 1 ลำดับที่ 1  

      

    โครงการฝึกอบรม กฎหมายสำหรับประชาชน จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรม  กฎหมายสำหรับประชาชนและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้า 2 ลำดับที่  2  

      

    โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ   
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6/2564  หน้า 2 ลำดับที่   1  
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    โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล                
น้ำบ่อหลวง 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพขององค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
     - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว856  
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553  
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 129 ลำดับที่ 8   

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ในกรณีการซ่อมแซมบำรุงรักษา
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีเป็น
การจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ
ดังนี้ 
     (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
     (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)  

      

   ค่าวัสดุ รวม 186,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
     1. วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ช้
งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ ้มค่า เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร 
เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดำ ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่อง
ตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรม
ฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้าย
ต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
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แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งใน
สำนักงาน ผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจำบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได ้(Partition) ฯลฯ 
     2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมด แปรสภาพ หรือเปล ี ่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันส ั ้นหร ือไม ่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึกดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นเตอร์ เทปพีวีซี
แบบใส น้ำยาลบกระดาษไข ไม้บรรทัดคลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี      
ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข
ขี้ผึ ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม
กรวยดอกไม้ ฯลฯ  
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
เรื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื ่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด       
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)  

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
     1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ช้
งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เคร ื ่องว ัดกระแสไฟฟ้า  เคร ื ่องว ัดแรงดันไฟฟ้า  มาตรสำหร ับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ซักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง
สัญญาณ ฯลฯ 
     2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมด แปรสภาพ หรือเปล ี ่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันส ั ้นหร ือไม ่คงสภาพ
เดิม เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์ และชิ ้นส่วนวิทยุ       
ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ 
เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ เสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื ่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม แบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ 
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     3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  เช่น ดอกลำโพง ฮอนลำโพง
แผงวงจร ผังแสดงวงจร ต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื ่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด           
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)  

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
     1. วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ ้มค่า  เช่น หม้อกระทะ กะละมัง ตะหลิว                
กรอบรูป มีด ถังถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ำ            
ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ำมัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า
เครื ่องปิ ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า  กระติก         
น้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส เตา ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สายยางฉีดน้ำ ถังขยะ
แบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก  อ่างล้างจาน  ถังน้ำฯลฯ 
     2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมด แปรสภาพ หรือเปลี ่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั ้นหรือไม่คงสภาพเดิม
เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่งมุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน
หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื ้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระว่ายน้ำ อาหาร
เสริม (นม) อาหารสำเร็จรูป ฯลฯ 
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื ่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด               
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095  
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ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)  

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ปูนซีเมนต์ ทราย หิน อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก  กระเบื้อง สังกะสี  กระสอบทราย ฯลฯ  
     1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื ่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด               
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)     

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
     1. วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ช้
งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อค กระจกโค้งมน พวงมาลัย
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 
     2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมด แปรสภาพ หรือเปล ี ่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันส ั ้นหร ือไม ่คงสภาพ
เดิม เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิลม์กรองแสง     
น้ำกลั่น ฯลฯ 
     3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์
(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัวเทียน
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แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจก
มองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ 
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561เร ื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช ้จ ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื ่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด           
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ  -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)  

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 80,000 บาท 

      

  
วัสดุสิ ้นเปลือง ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะเมื ่อใช้แล้วย่อมสิ ้นเปลือง
หมด แปรสภาพ หรือเปลี ่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั ้นหรือไม่คงสภาพเดิม
เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา
น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ  
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื ่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด                 
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ  -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)   

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
     1. วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ช้
งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่อง
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และระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ป้าย
ไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  
     2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมด แปรสภาพ หรือเปลี ่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั ้นหรือไม่คงสภาพเดิม
เช ่น พู ่ก ัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล ์ม เมมโมรี ่การ ์ด ฟิล ์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการ
ล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯลฯ 
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561เรื ่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด       
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ  -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)                     
งานบริหารทั่วไป (00111)  

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
     1. วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ช้
งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
     2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมด แปรสภาพ หรือเปลี ่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั ้นหรือไม่คงสภาพเดิม
เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette,Floppy Disk ,Removable Disk Compact 
Disc ,Digital VideoDisc ,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagne ticTape 
Cassette tape ,Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์กระดาษต่อเนื ่อง  สายเคเบิล ฯลฯ 
(สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม)  
     3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board)
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memor Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พริ้นเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching 
Box) เครื่องกระจายสัญญา (Hub) แผ่นวงจรเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet 
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Card ,Lan Card ,Anti virus Card ,Sound Card) เป็นต้นเครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD - ROM) แบบออพติคอล (Optical) เราเตอร์ (Router) เป็นต้น ฯลฯ   
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เรื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื ่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด               
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ  -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)     

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 340,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 170,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
     1. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560  
     2. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว1846  ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
     3. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
     5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื ่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด              
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ  -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)   
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   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 6,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาและค่าน้ำบาดาลที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำบ่อหลวง ฯลฯ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื ่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด               
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ  -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)   

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 33,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
เช่น ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐานในสำนักงาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที ่ฯลฯ และให้หมายความ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ    
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื ่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด       
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ  -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)   

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื ้อดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด 
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ  -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)   

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 65,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ ่ายเป็นค่าบริการสื ่อสารและโทรคมนาคม  เช ่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร)                 
ค่าเทเลกซ ์ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้
บริการดังกล่าวและค่าใช ้จ ่ายที ่เก ิดขึ ้นเกี ่ยวการใช้บริการ  ค่าต่อสัญญาณ                  
จีพเีอส (1 ครั้งต่อปี) ฯลฯ   
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื ่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด                
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ  -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)   

      

   ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต ์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 61,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต ์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (CLOUD,HOSTING) 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื ่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด               
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ  -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)  
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  งบลงทุน รวม 2,769,500 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 2,769,500 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน    

    เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 29,900 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารจำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม
2563 โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
     - เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น 
     1) ขนาดที่กำหนดเป็นแบบทำลายขั้นต่ำต่อครั้ง 
     2) ขนาดกระดาษหลังทำลายกว้างไม่เกินกว่า 4 มิลลิเมตร 
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     3. หนังสือ ด่วนที ่ส ุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) 

      

    เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 27,800 บาท 

      

  
เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช ้จ ่ายโครงการจัดซื้ อเคร ื ่องปร ับอากาศ จำนวน 1 เครื ่อง
รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 
2563 โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
     1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู 
     2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
     3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิด 40,000 
บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5 
     4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
     5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
     6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคาแล้ว เพื ่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
     7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
         (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ 
             - สวิตช์ 1 ตัว 
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             - ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 
             - สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
     8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
        (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
        (1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
            ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
            ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท 
        (2) ชนิดตู้ตั้งพ้ืน 
             ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท 
             ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท 
        (3) ชนิดติดผนัง 
             ขนาด 12,000 – 24,000 บีทียู 3,000 บาท 
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
     3. หนังสือ ด่วนที ่ส ุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)  

   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    

    หอกระจายเสียง จำนวน 2,500,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการขยายการติดตั ้งหอกระจายเสียงเพ่ื อ
ประชาสัมพันธ์ขาวสารทางราชการในเขตพ้ืนที่ตำบลน้ำบ่อหลวง  
จำนวน 11 หมู่บ้าน รวม  76 จุด  ดังนี้ 
หมู่ที ่ 1  บ้านโรงวัว  จำนวน 11  จุด 
หมู่ที ่ 2  บ้านน้ำบ่อหลวง  จำนวน  8  จุด 
หมู่ที ่ 3  บ้านแพะสันใหม่  จำนวน  4  จุด 
หมู่ที ่ 4  บ้านจอมแจ้ง  จำนวน   7 จุด 
หมู่ที ่ 5  บ้านหนองห้า  จำนวน  3  จุด 
หมู่ที ่ 6  บ้านหนองไหว  จำนวน  7  จุด 
หมู่ที ่ 7  บ้านหัวฝาย  จำนวน  8  จุด 
หมู่ที ่ 8  บ้านห้วยโท้ง  จำนวน  7  จุด 
หมู่ที ่ 9  บ้านต้นแก้ว  จำนวน  10  จุด 
หมู่ที ่ 10 บ้านสันเหนือ  จำนวน  8  จุด 
หมู่ที ่ 11  บ้านหนองหวาย  จำนวน  3  จุด 
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     - เป ็นไปตามเกณฑ์ราคาที ่ ได ้มาจากการส ืบราคาจากท้องตลาด  โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
     1. ชุดเครื ่องส่งกระจายเสียงผ่านระบบ Network (แม่ข่าย) จำนวน 1 ชุด
ประกอบด้วย 
     - ไมโครโฟนประกาศ Digital   
     - ตู้ RACK ขนาด 15 U พร้อมอุปกรณ ์
     2. ชุดรับสัญญาณกระจายเสียง (ลูกข่าย) จำนวน 26 ชุด ประกอบด้วย 
     - ตู้กันน้ำภายนอก 
     - เครื่องขยายเสียง ขนาด 480 วัตต์ 
     - เครื่องสำรองไฟ UPS ขนาด 1000 VA 
     3. ลำโพงฮอร์น ขนาด 30 วัตต์  จำนวน 68 ตัว 
     4. ลำโพงฮอร์น ขนาด 50 วัตต์   จำนวน  23 ตัว 
     5. สายสัญญาณลำโพง Drop wire ขนาด 0.9 mm.  จำนวน 17,520 เมตร 
     6. เสาการไฟฟ้า ขนาด 8 เมตร  จำนวน 7 ต้น 
     7. เสาการไฟฟ้า ขนาด 9 เมตร  จำนวน 5 ต้น 
     8. สายไฟเบอร์ออฟติกพร้อมติดตั้ง  จำนวน 22,450 เมตร 
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพ่ิมเติมครั้งที ่6/2564 หน้า 6 ลำดับที่ 3  

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รวม 118,000 บาท 

    กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีสำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง
ภายนอกสำนักงาน จำนวน 8 ตัว พร้อมติดตั้ง 
     - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ฉบับ เดือน มิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
     - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อย
กว่า 2,073,600 pixel 
     - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
     - ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สำหรับการแสดงภาพในกรณีที่มีค่าความเข้มของ
แสง 0 LUX ได ้
     - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
     - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได ้
     - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก  
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(Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range หรือ Digital Wide Dyn
amic Range) ได ้
     - สามารถส ่งส ัญญาณภาพ  (Streaming) ไปแสดงได ้อย ่างน ้อย  2 แหล่ง 
     - สามารถส ่ งส ัญญาณภาพได ้ตามมาตรฐาน  H.264 เป ็นอย ่ างน ้ อย 
     - สามารถใช ้ งานตามโปรโตคอล  (Protocol) IPv4 ได ้ เป ็นอย ่ างน ้อย 
     - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base - T
หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE802.3at 
(Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 
     - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั ้งอุปกรณ์เพิ ่มเติมสำหรับหุ ้มกล้อง
(Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 
     - สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 ?C ถึง 50 ?C เป็นอย่างน้อย 
     - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP ,“NTP หรือ SNTP” ,RTSP ได้เป็นอย่าง
น้อย ประกอบไปด้วย 
     - Switch Hup 8 CH (10/100/1000) Hivision 
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562    
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
     3. หนังสือ ด่วนที ่ส ุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) 

    เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 66,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบ 1 จัดซื้อ จำนวน 3 เครื่อง  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
     - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
ส ัญญาณนาฬ ิกาได ้ ในกรณีท ี ่ต ้องใช ้ความสามารถในการประมวลผลสูง
จำนวน 1 หน่วย 
     - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดยีวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB 
     - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้ 
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
     2) มีหน่วยประมวลผลเพื ่อแสดงภาพติดตั ้งอยู ่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
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     3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำ
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
     - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB หรือชนิด Solid State Driver ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน
1 หน่วย 
     - มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
     - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base -T หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
     - มีช่องเชื ่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
     - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
     - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย   
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับ 
เดือน พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562   
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
     3. หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) 

    เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 5,200 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการจัดซื ้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ LED                 
ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,600 บาท  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 
     - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 
(ppm) 
     - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
     - มีช่องเชื ่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง 
     - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
     - สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter ,Legal และ Custom   
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับ 
เดือน พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
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     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  
     3. หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111 )  

    เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1KVA จำนวน 40,600 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 1 KVA
จำนวน 7 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,800 บาท  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
     - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)  
     - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับ 
เดือน พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
     3. หนังสือ ด่วนที ่ส ุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)  
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 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 415,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 380,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 380,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 200,000 บาท 

   

เพื ่อจ ่ายเป็นเง ินเดือนพนักงานส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  สังกัดสำนักปลัดอบต.                  
น้ำบ่อหลวง ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138   
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เร ื ่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช ้จ ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)  

   

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 180,000 บาท 

   1) ค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ    

   

เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ ้างพนักงานตามภารกิจ (จำนวน 1 อัตรา) ในตำแหน่งผู ้ช ่วย
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 
     - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) 

   

  งบดำเนินงาน รวม 35,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4,000 บาท 

      

  
1.1. ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
เป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
จำนวน 4,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ประจำปีงบประมาณ                     
พ.ศ. 2565 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)  

      



109 
 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้างปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ การบันทึกข้อมูล จปฐ.ฯลฯ  
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)  

      

   ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    

    ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น  
(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสารวิชาการ เข้าเล่ม
ข้อบัญญัติ เย็บ/เข้าเล่มเอกสารประกอบการนิเทศงาน เอกสารอื่น ๆ 
ที่จำเป็น ฯลฯ  
(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอก 
(4) เพ่ือจ่ายเป็นค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล 
(5) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก 
(6) เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) เช่น ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์
และค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ  
(7) เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ)
ฯลฯ  
(8) เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
(9) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันต่าง ๆ 
(10) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา 
(11) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างท่ีปรึกษาค่าจ้าง
ออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างทำระบบแผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้าง
ผ ู ้ เช ียวชาญบ ัญชี  ค ่าจ ้ างปร ับปร ุ ง โดเมน  website ค ่าตรวจว ิน ิจฉั ย                            
โรคค่าทำหมันสัตว์ ค่าจ้างเหมาอัดและล้างฟิล์มถ่ายรูป จ้างเหมาทำความ
สะอาด จ้างเหมาดูแลสถานที่ท่องเที่ยวฯ จ้างเหมาคนสวน จ้างเหมาคนรักษา
ความปลอดภ ัย  รวมถ ึ งค ่ าจ ้ างแรงงานบ ุคคล  หร ือจ ้ าง เหมาบร ิการ                             
เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานที่จำเป็นหรืองานเฉพาะด้านของอบต.  หรืองาน
บริการอ่ืน ๆ ที่จำเป็นสำหรับการบริหารงานของ อบต.น้ำบ่อหลวง 
(12) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดำเนินการเอง 
(13) เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาที ่มีล ักษณะการจ้างทำเพื ่อให้ได้มาซึ ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง 
(14) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้า ดังนี้ 
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     14.1 ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที ่ราชการเพื ่อให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 
     14.2 ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม  ค่าธรรมเนียม
รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายไฟฟ้า การบำรุง 
รักษาหรือซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ 
(15) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งประปา ดังนี้ 
     15.1 ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปา    
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา 
     15.2 ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม  รวมถึง
การปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปา และ
อุปกรณ ์
(16) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโทรศัพท์ ดังนี้ 
     16.1 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่าตู้สาขาค่าเครื ่อง 
โทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน 
(17) เพื ่อจ่ายเป็นค่าติดตั ้งเครื ่องรับสัญญาณต่าง  ๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ 
      - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ            
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิและได้รับคำสั ่งให้
เดินทางไปราชการ ฯลฯ  
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)  
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    ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรืออบรมสัมมนา
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิและได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ  
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)  

      

    โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาตำบล                     
น้ำบ่อหลวง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 122 ลำดับที่ 1 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ในกรณีการซ่อมแซม
บำรุงรักษาเพื ่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ของวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่า              
ใช้สอย ส่วนกรณีที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นผู ้ดำเนินการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ       
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)  

      

 



112 
 

 งานบริหารงานคลัง รวม 1,890,800 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,532,800 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,532,800 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,200,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  สังกัดกองคลัง อบต.                
น้ำบ่อหลวง ในตำแหน่ง ผอ.กองคลัง นวก.การเงินและบัญชี นวก.จัดเก็บรายได้ 
นวก.พัสดุ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานพัสดุรวม  6 ตำแหน่ง 
     - ตามหนังส ือสำน ักงาน  กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138                   
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113)  

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 21,300 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานท้องถิ่น กองคลัง อบต.น้ำบ่อหลวง 
     - ตามหนังส ือสำน ักงาน  กจ. กท.  และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138              
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113)  

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร(ฝ่ายประจำ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
กองคลัง   
     - ตามหนังส ือสำน ักงาน  กจ. กท.  และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138          
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113)  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 250,000 บาท 

      

  
1) ค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ (จำนวน 1 อัตรา) ในตำแหน่ง ผู้ช่วย  
เจ้าพนักงานการคลัง 
2) ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) 
เพื ่อจ ่ายเป ็นค่าจ ้างพนักงานจ้างทั ่วไป  (คนงานทั ่วไปจำนวน  1 อัตรา)                       
ในตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ 
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     - ตามหนังส ือสำน ักงาน  กจ. กท.  และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138                    
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113)  

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 19,500 บาท 

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นเงินเพิ ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง กองคลัง อบต.น้ำบ่อหลวง 
     - ตามหนังส ือสำนักงาน  กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138                   
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113)  

      

  งบดำเนินงาน รวม 326,200 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 121,200 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5,000 บาท 

      

  
1.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง เพื ่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา
ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา คณะกรรมการสอบ
คัดเลือก สรรหา สอบวินัยและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ดำเนินการแต่งตั้ง โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ฯลฯ จำนวน 3,000 บาท 
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว3652 
ลงว ันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เร ื ่องการเบ ิกค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ดำเนินการซื ้อหรือการจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้าง  และผู ้ควบคุมงาน
ก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว4231  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 เรื่อง การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ
ซื้อหรือการจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113)  
1.2. ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
เป็นกรณีพิเศษ(เงินโบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2,000 บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2565 
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     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113)  

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้างปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ การบันทึกข้อมูล จปฐ.ฯลฯ 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  พ.ศ. 2559 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113)  

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 91,200 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562  
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113)  

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113)   

      

   ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    

    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ เช่น  
(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสารวิชาการ เข้าเล่ม
ข ้อบัญญัติ เย ็บ/เข ้าเล ่มเอกสารประกอบการนิ เทศงาน  เอกสารอื ่น ๆ                             
ที่จำเป็น ฯลฯ  
(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอก 
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(4) เพ่ือจ่ายเป็นค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล 
(5) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก 
(6) เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) เช่น ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์
และค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ  
(7) เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
ฯลฯ 
(8) เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
(9) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันต่าง ๆ 
(10) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา 
(11) เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  เช่น ค่าจ้างที ่ปรึกษา 
ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างทำระบบแผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ
ค่าจ้างผู้เชียวชาญบัญชี ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่าตรวจวินิจฉัยโรคค่า
ทำหมันสัตว์ ค่าจ้างเหมาอัด และล้างฟิล์มถ่ายรูป จ้างเหมาทำความสะอาด  
จ้างเหมาดูแลสถานที่ท่องเที่ยวฯ จ้างเหมาคนสวน จ้างเหมาคนรักษาความ
ปลอดภัย รวมถึงค่าจ้างแรงงานบุคคล หรือจ้างเหมาบริการ เพื่อช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานที่จำเป็นหรืองานเฉพาะด้านของอบต. หรืองานบริการอื่น ๆที่จำเป็น
สำหรับการบริหารงานของ อบต.น้ำบ่อหลวง 
(12) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดำเนินการเอง 
(13) เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาที ่มีล ักษณะการจ้างทำเพื ่อให้ได้มาซึ ่งป้า ย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง 
(14) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้า ดังนี้ 
     14.1 ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื ่อให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 
     14.2 ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม  ค่าธรรมเนียม
รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายไฟฟ้า การบำรุง  
รักษาหรือซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ 
(15) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งประปา ดังนี้ 
     15.1 ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นได้ใช ้บริการน้ำประปา  รวมถึงค่าติดตั ้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์
ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา 
     15.2 ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม  รวมถึง
การปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปา และ
อุปกรณ ์
(16) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโทรศัพท์ ดังนี้ 
     16.1 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขาค่าเครื่อง 
โทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน 
(17) เพื ่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ (ที ่ไม่เข้าลักษณะที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ 
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     - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113)  

      

    ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (โครงการจ้างเหมาสนับสนุนงานด้านพัสดุ) จำนวน 108,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (โครงการจ้างเหมาสนับสนุนงาน
ด้านพัสดุ) เพ่ือช่วยงานในกองคลัง 
     - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113)  

      

    ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 42,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) เช่นค่าเช่าสังหาริมทรัพย์                
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆฯลฯ 
     - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว7120                             
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113)   

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ              
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิและได้รับคำสั ่งให้
เดินทางไปราชการ ฯลฯ  
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที ่ท้องถิ ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113)  
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    ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรืออบรมสัมมนาของ
คณะผู ้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิและได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ  
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113)  

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ในกรณีการซ่อมแซมบำรุง 
รักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั ้งค่าสิ ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช ้สอย                
ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ  
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113)   

      

   ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1. วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
เครื ่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ที ่เย ็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก
กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดำ ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดำ) ที่ถูพ้ืน
ตะแกรงวางเอกสาร เครื ่องตัดโฟม เครื ่องตัดกระดาษ เครื ่องเย็บกระดาษ
กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อ
สำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านรับแสง
(ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง
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กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสำนักงาน ผ้าใบ เต็นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยา
สามัญประจำบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ 
2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นเตอร์ เทปพีวีซี
แบบใส น้ำยาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน แฟ้มสมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ
ส ิ ่งพิมพ์ที ่ได ้จากการซื ้อหรือจ้างพิมพ์  ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน
ไข ขี ้ผึ ้ง น้ำดื ่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน  พวงมาลัย พวงมาลา           
พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ  
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่ น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113)   

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1. วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ
กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมด แปรสภาพ หรือเปลี ่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั ้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ ,วีดีโอเทป ,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯลฯ 
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 
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     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113)  

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
1. วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลฯลฯ  
2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม
เ ช ่ น  อ ุ ปกรณ ์บ ั นท ึ กข ้ อมู ล  (Diskette ,Floppy Disk ,RemovableDisk                 
Compact Disc ,Digital Video Disc ,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel 
Magnetic Tape ,Cassette tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื ่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ (สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม)                   
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ล ักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  เช่น หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์
(Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memor Chip) เช่น RAM
คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) ปริ้นเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอ 
นิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card ,Lan Card ,Anti virus Card Sound Card)
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) 
แบบฮาร ์ดด ิสต์  (Hard Disk) แบบซีด ีรอม (CD - ROM) แบบออพติคอล
(Optical) เราเตอร ์(Router) เป็นต้น ฯลฯ   
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113)   

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 
   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าโทรเลข ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร 
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ 
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444        
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113)   

      

  งบลงทุน รวม 31,800 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 31,800 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน รวม 11,800 บาท 
    ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ชนิด 2 บาน จำนวน 11,800 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กชนิด 2 บาน
จำนวน 6 ตู้  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
     - มีมือจับชนิดบิด 
     - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
     - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับ เดือน 
ธันวาคม 2563  
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 
     3. หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
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เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113)  

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์    

    เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการจัดซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอร์แท็ป เล็ต
จำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
     - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
     - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
     - มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB 
     - มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า
2,048 x 1,536 Pixel 
     - สามารถใช้งานได้ไม่น ้อยกว่า  Wi-Fi (802.11b, g, n, ac), Bluetooth
และ GPS 
     - มีอุปกรณ์เชื ่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดตั ้งภายในตัวเครื ่อง 
(built-in) 
     - มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 
     - มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel 
     - มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel  
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
     3. หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113)  
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 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 107,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 90,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 90,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 90,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  สังกัดสำนักปลัดอบต.    
น้ำบ่อหลวง ในตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
     - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว138   
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (00121)  

      

  งบดำเนินงาน รวม 17,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,000 บาท 

      

  
1.1. ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
เป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
     เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (00121)  

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้างปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ การบันทึกข้อมูล จปฐ.ฯลฯ  
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  พ.ศ. 2559 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (00121)  
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   ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    

    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น  
(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสารวิชาการ เข้าเล่ม
ข ้อบัญญัติ เย ็บ/เข ้าเล ่มเอกสารประกอบการนิ เทศงาน  เอกสารอื ่น ๆ                   
ที่จำเป็น ฯลฯ  
(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอก 
(4) เพ่ือจ่ายเป็นค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล 
(5) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก 
(6) เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) เช่น ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์
และค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ  
(7) เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ)
ฯลฯ 
(8) เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
(9) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันต่าง ๆ 
(10) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา 
(11) เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  เช่น ค่าจ้างที ่ปรึกษา 
ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างทำระบบแผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ
ค่าจ้างผู้เชียวชาญบัญชี ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่าตรวจวินิจฉัยโรค   
ค่าทำหมันสัตว์ ค่าจ้างเหมาอัดและล้างฟิล์มถ่ายรูป จ้างเหมาทำความสะอาด
จ้างเหมาดูแลสถานที่ท่องเที่ยว ฯ จ้างเหมาคนสวน จ้างเหมาคนรักษาความ
ปลอดภัย รวมถึงค่าจ้างแรงงาน บุคคล หรือจ้างเหมาบริการ เพื่อช่วยเหลือการ
ปฏิบัต ิงานที ่จำเป็นหรืองานเฉพาะด้านของอบต.  หรืองานบริการอื ่น ๆ                
ที่จำเป็นสำหรับการบริหารงานของ อบต.น้ำบ่อหลวง 
(12) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดำเนินการเอง 
(13) เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาที ่มีล ักษณะการจ้างทำเพื ่อให้ได้มาซึ ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง 
(14) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้า ดังนี้ 
     14.1 ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื ่อให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 
     14.2 ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม  ค่าธรรมเนียม
รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายไฟฟ้า การบำรุง 
รักษาหรือซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ 
(15) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งประปา ดังนี้ 
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     15.1 ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นได้ใช ้บริการน้ำประปา  รวมถึงค่าติดตั ้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์
ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา 
     15.2 ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม  รวมถึง
การปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปา และ
อุปกรณ ์
(16) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโทรศัพท์ ดังนี้ 
     16.1 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขาค่าเครื่อง 
โทรศัพทพ่์วงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายใน 
(17) เพื ่อจ่ายเป็นค่าติดตั ้งเครื ่องรับสัญญาณต่าง  ๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ 
     - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (00121)  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ    

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี ้ยเลี ้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที ่พัก ค่าบริการ             
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิและได้รับคำสั ่งให้
เดินทางไปราชการ ฯลฯ  
    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561  
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (00121)   

      

    ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรืออบรมสัมมนา
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิและได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ  
          - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (00121) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,264,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 356,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 356,000 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 280,000 บาท 

      

  
1) ค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ 
   เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ (จำนวน 3 อัตรา) ในตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 
พนักงานขับเครื่องจักรกลจำนวน 1 อัตรา 
พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา 
     - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (00123)  

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 76,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
     - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (00123)  

      

  งบดำเนินงาน รวม 54,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3,000 บาท 

      

  
1. ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
เป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
     เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงาน              
ส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (00123)  
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   ค่าใช้สอย รวม 41,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ    

    โครงการซักซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภยั จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ  
     1. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (00123)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 4 หน้า 83 ลำดับ 2  

      

    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ  
     - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ท่ี มท 0816.5/ว2726 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง การขับเคลื่อน
การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
ด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (00123)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หน้า 83 ลำดับ 1  

      

    โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุในช่วงเทศกาลปีใหม ่ จำนวน 3,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล    
ปีใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ  
     1. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ท่ี มท 0804.5/ว1634 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2557 เรื่อง มาตรการใน
การรักษาความปลอดภัยนักท่องเท่ียว 
     2. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ท่ี มท 0810.4/ว661 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561 เรื่อง การดำเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563 
ด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (00123)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 134 ลำดับ 1   
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    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 3,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
     1. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 เรื่อง มาตรการใน
การรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 
     2. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง การดำเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (00123)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 136 ลำดับ 2  

      

    โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ ่ายเป็นค่าดำเน ินการโครงการขับขี ่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภั ย100
เปอร์เซ็นต ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (00123)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้า 3 ลำดับ 3  

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ในกรณีการซ่อมแซมบำรุง 
รักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอยส่วนกรณี
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเอง
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (00123)  

   ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 
   วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 10,000 บาท 

      

  
ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1. วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ ้มค่า เช่น วาล์วน้ำดับเพลิง (เชื่อมกับ
รถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า (เช่น สายฉีด,ถัง             
ไม้ตบไฟ) ฯลฯ 
2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม
เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  

      

  งบลงทุน รวม 854,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 854,000 บาท 
   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       
    รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 854,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการจัดซื ้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื ่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื ่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบ้ิลแค็บ จำนวน 1 คัน 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
     - รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื ่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื ่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบ้ิลแค็บ 
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     - เป็นกระบะสำเร็จรูป 
     - ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประต ู
     - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
     - ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
จ ัดซ ื ้อตามบ ัญช ีราคามาตรฐานคร ุภ ัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ  1                    
สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
     3. หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  
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แผนงานการศึกษา   
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 810,700 บาท   
  งบบุคลากร รวม 642,000 บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 642,000 บาท   
   เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 600,000 บาท   

      

  
เพื ่อจ ่ายเป ็นเง ินเด ือนพนักงานส่วนตำบลน้ำบ ่อหลวง                     
ในหน่วยงานกองการศึกษาฯ ในตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา  เจ้าพนักงานธุรการ  รวม  3 ตำแหน่ง 
   - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)  

      

  
   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ฝ่ายประจำ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
    - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต 
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  

      

  
  งบดำเนินงาน รวม 168,700 บาท   
   ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท   
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
จำนวน 5,000 บาท 

  

      

  
1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ  (เง ินโบนัส)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
2. เพื ่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื ่นเป็นกรณีพิเศษ
สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ
(เงินโบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
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แผนงานการศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานในวันหยุด 
ราชการ การบันทึกข้อมูล จปฐ.ฯลฯ  
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  

      

  
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 20,000 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562  
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  

      

  
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ตำบลและผู้บริหาร 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี ่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563  
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  

      

  
   ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท   
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 5,000 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ เช่น  
(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร 
(2) เพื ่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่ารับ
วารสารวิชาการ เข้าเล่มข้อบัญญัติ เย็บ/เข้าเล่มเอกสาร
ประกอบการนิเทศงาน เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ  
(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอก 
(4) เพ่ือจ่ายเป็นค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล 
(5) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก 
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(6) เพื ่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) เช่น               
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ และค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ  
(7) เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเส ียง
โทรทัศน์ โรงมหรสพและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ฯลฯ  
(8) เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
(9) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันต่าง ๆ 
(10) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา
(11) เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น
ค่าจ้างที ่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้าง          
ทำระบบแผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างผู้เชียวชาญ
บัญชี ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่าตรวจวินิจฉัยโรค              
ค่าทำหมันสัตว์ ค่าจ้างเหมาอัดและล้างฟิล์มถ่ายรูป จ้างเหมา
ทำความสะอาด จ้างเหมาดูแลสถานที่ท่องเที่ยว ฯ จ้างเหมา
คนสวน จ้างเหมาคนรักษาความปลอดภัย รวมถึงค่าจ ้าง
แรงงาน บุคคล หรือจ้างเหมาบริการ เพื ่อช ่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานที ่จำเป็นหรืองานเฉพาะด้านของอบต.  หรืองาน
บริการอื ่น ๆ ที ่จำเป็นสำหรับการบริหารงานของ  อบต.                
น้ำบ่อหลวง 
(12) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดำเนินการเอง 
(13) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้
ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่น ๆ 
ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง 
(14) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้า ดังนี้ 
     14.1 ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้
ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด
และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 
     14.2 ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม 
ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพ่ิม
กำลังไฟฟ้า การขยายไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ ์ฯลฯ 
(15) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งประปา ดังนี้ 
     15.1 ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึงค่า
ติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
การประปา 
     15.2 ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปา
เพิ่มเติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษา
หรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ ์
(16) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโทรศัพท์ ดังนี้ 
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     16.1 ค่าใช้จ ่ายต่าง ๆ ในการติดตั ้งโทรศัพท์  ยกเว้น              
ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์
ภายใน 
(17) เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ (ที่ไม่เข้า
ลักษณะท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ 
     - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว7120 
ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื ่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)  

   รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ ๆ 

   
  

    1. เพื่อจา่ยเป็น      

    1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 10,000 บาท 
  

      

  
เพ ื ่ อจ ่ ายเป ็นค ่า ใช ้จ ่ ายในการเด ินทางไปราชการใ น
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน              
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิและได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ
ฯลฯ  
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที ่ท้องถิ ่น  พ.ศ. 2559 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)  

      

  
    1.2. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบยีน จำนวน 10,000 บาท   

      

 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรอื

อบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างผู้มี
สิทธิและได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ  
      - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210)  
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งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)  
    1.3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจดังานวันเด็ก จำนวน 40,000 บาท   

      

 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการจัดงานวันเด็ก 

     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
หน้า 145 ลำดับท่ี 4 

      

  
   ค่าบำรุงรักษาและซอ่มแซม จำนวน 10,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ในกรณีการ
ซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ของ
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ัง
ค่าสิ ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นผู ้ดำเน ินการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้ 
     (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย 
     (2) ค่าสิ ่งของที ่ซ ื ้อมาใช้ในการซ่อมแซมบำรุงร ักษ า
ทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ) 
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให ้แก ่องค ์กรปกครองส ่วนท้องถ ิ ่น  พ.ศ. 2542  
     3. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว1134              
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)   

      

  
   ค่าวัสด ุ รวม 47,700 บาท   
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  
ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
1. วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
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ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
เครื ่องเจาะกระดาษขนาดเล ็ก  ที ่เย ็บกระดาษขนาดเล็ก                 
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดำ
ตรายาง ขาตั ้ง (กระดานดำ) ที ่ถูพื ้น ตะแกรงวางเอกสาร 
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ              
แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่น
ป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้ง
หรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง กระเป๋า ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสำนักงาน ผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยา
สามัญประจำบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ 
2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั ้นหรือไม่คงสภาพเดิม  เช่น กระดาษ หมึก
ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึก 
ปริ้นเตอร์ เทป พีวีซี แบบใส น้ำยาลบกระดาษไข กระดาษไข 
ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้มสมุด
บัญชี สมุดประวัต ิข ้าราชการ  แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ 
สิ ่งพิมพ์ที ่ได้จากการซื ้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุ             
หีบห่อ น้ำมัน ไข ขี ้ผ ึ ้ง น้ำดื ่มสำหรับบริการประชาชนใน
สำนักงาน พวงมาลัย  พวงมาลา  พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ  
     1. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1536              
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เร ื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่า          
ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
     2. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444              
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การ
เขียนรายละเอียดคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1095                
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)   

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
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1. วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่ค ุ ้มค่า เช ่น ไมโครโฟน ขาตั ้งไมโครโฟน         
หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง 
ไม้ซักฟิวส์ ไมล์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ 
2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั ้นหรือไม่คงสภาพเดิม  เช ่น ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ เข ็มข ัดรัด
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์
และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์
คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรกเกอร์สายอากาศ 
หรือ เสาอากาศสำหรับวิทยุ  เครื ่องร ับโทรทัศน์  จานรับ
สัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาณ 
ฯลฯ 
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ดอกลำโพง แผงวงจร ผังแสดง
วงจร ต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
     1. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1536              
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เร ื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่า                     
ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
     2. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444                
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การ
เขียนรายละเอียดคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    3. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1095                
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
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1. วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม 
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม  หรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่อง
และระว ิงใส ่ฟ ิล ์มภาพยนตร์  เคร ื ่องกรอเทป  เลนส ์ซูม                 
กระเป๋าใส ่กล ้องถ ่ายร ูป  ป้ายไฟแจ้งเต ือนแบบล ้อลาก                  
ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  
2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น พู่กัน สี กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์ ,วีดีโอเทป ,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่
ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่
ผลการดำเนินงาน ฯลฯ 
     1. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1536                
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
    2. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444                
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การ
เขียนรายละเอียดคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    3. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1095               
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)   

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17,700 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
1. วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั ้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมลู (Diskette,Floppy Disk,Removable ,Disk Compact 
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Disc ,Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบ ันท ึกข ้ อมู ล
( Reel Magnetic Tape,Cassette tape Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล
ฯลฯ (สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมด  แปรสภาพ หรือเปลี ่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไม่คงสภาพเดิม) 
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ 
ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป
(Memor Chip) เ ช ่ น  RAM ค ั ตซ ี ทฟ ี ด เ ตอร ์ ( Cut Sheet 
Feeder) เมาส์ (Mouse) พริ้นเตอร์สวิตซิ ่งบ๊อกซ์ (Printer 
Switching Box) เครื ่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อ ิ เ ล ็ กทรอน ิ กส์  (Card) เ ช ่ น  Ethernet Card ,Lan Card 
Anti virus Card ,Sound Card) เป ็นต ้น เคร ื ่องอ ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD - ROM) แบบออพ           
ติคอล (Optical) เราเตอร ์(Router) เป็นต้น ฯลฯ   
    1. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1536                   
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เร ื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่า               
ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
     2. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444               
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การ
เขียนรายละเอียดคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1095              
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  
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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,216,100 บาท   
  งบบุคลากร รวม 2,002,485 บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,002,485 บาท   
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,438,485 บาท   

      

  
(1) โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ครู และครู
ผู้ช่วยในโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล ครู คศ. 2 ครูผู ้ช่วย
รวม 5 อัตรา  
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตำแหน่ง ครูคศ.1 รวม 3 อัตรา  
    1. ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ 2564 
    2.  ตามหน ั งส ื อกรมส ่ ง เสร ิมการปกครองท ้ องถิ่ น                           
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
     เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)    

      

  
   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท   

      

  
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
     - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  
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   เงินวิทยฐานะ จำนวน 42,000 บาท   

      

  
      เพ ื ่อจ ่ายเป ็นเง ินค ่าตอบว ิทยฐานะ  ตำแหน่งของ
ผู ้อำนวยการโรงเร ียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบล                 
น้ำบ่อหลวง  และครู คศ. 2 
     1 ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
     2  ตามหน ั งส ื อกรมส ่ ง เสร ิมการปกครองท ้องถิ่น                 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
     เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)   

      

  
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 432,000 บาท   

      

  
(1) โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
     1.1 ค่าจ้างพนักงานจ้างทั ่วไป  ตั้งไว้  108,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (อัตราตามจำนวนที่
ส่วนกลางจัดสรรให้) ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา  
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
    2.1 ค่าจ้างพนักงานจ้างทั ่วไป  ตั้งไว้  108,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (อัตราตามจำนวน
ที่ส่วนกลางจัดสรรให้) รวม 2 อัตรา 
    2.2 ค่าจ้างพนักงานจ้างทั ่วไป  ตั ้งไว้ 216,000  บาท  
เพื ่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั ่วไป  (งบองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง) รวม 1 อัตรา  
     1. ตามหน ังส ือสำน ักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.   
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     2. ตามหน ั งส ื อกรมส ่ ง เสร ิมการปกครองท ้องถิ่ น                     
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว592ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
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     เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท   

      

  
1. โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
     1.1 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป 
ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงาน
จ้างทั่วไป (อัตราตามจำนวนที่ส่วนกลางจัดสรรให้) ตำแหน่ง
นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง   
    2.1 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป  
ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงาน
จ้างทั่วไป (อัตราตามจำนวนที่ส่วนกลางจัดสรรให้) จำนวน              
2 อัตรา 
     2.2  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป 
ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงาน
จ้างทั่วไป (งบองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง) จำนวน  
1 อัตรา 
     1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว3028  
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0816.2/ว3274 
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่น   ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 
     3. ตามหน ั งส ื อกรมส ่ ง เสร ิมการปกครองท ้องถิ่ น                    
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่  ณ  สถานศึกษา 
(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)  
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  งบดำเนินงาน รวม 1,677,215 บาท   
   ค่าตอบแทน รวม 97,050 บาท   
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
จำนวน 2,050 บาท 

  

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับ
พนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  

      

  
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 95,000 บาท   

      

  
1) โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง   
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนครู และครูผู้ช่วยในโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล
คร ูคศ. 2 ครูผู้ช่วย รวม  5 อัตรา  
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ข้าราชการครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
ตำแหน่ง  คร ูคศ.1 รวม 3 อัตรา  
      1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี ่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563  
     2. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที ่มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  
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   ค่าใช้สอย รวม 912,955 บาท   
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 5,000 บาท   

      

  
1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  ตั้งไว้ 2,500 บาท 
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ โรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตั้งไว้ 2,500 บาท เช่น  
     (1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร 
     (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับ
วารสารวิชาการ เข้าเล่มข้อบัญญัติ เย็บ/เข้าเล่มเอกสาร
ประกอบการนิเทศงาน เอกสารอื่น ๆที่จำเป็น ฯลฯ  
     (3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอก 
     (4) เพ่ือจ่ายเป็นค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล 
     (5) เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัด
ปลวก 
     (6) เพื ่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)
เช่น ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์  และค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ  
     (7) เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ โรงมหรสพและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ฯลฯ  
(8) เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
(9) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันต่าง ๆ 
(10) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา 
(11) เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น
ค่าจ้างที ่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้าง              
ทำระบบแผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างผู้เชียวชาญ
บัญชี ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่าตรวจวินิจฉัยโรค              
ค่าทำหมันสัตว์ ค่าจ้างเหมาอัด และล้างฟิล์มถ่ายรูป จ้างเหมา           
ทำความสะอาด จ้างเหมาดูแลสถานที่ท่องเที่ยว ฯ จ้างเหมา
คนสวน จ้างเหมาคนรักษาความปลอดภัย รวมถึงค่าจ ้าง
แรงงาน บุคคล หรือจ้างเหมาบริการ เพื ่อช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานที ่จำเป็นหรืองานเฉพาะด้านของอบต. หรืองาน
บริการอื ่น ๆ ที ่จำเป็นสำหรับการบริหารงานของ อบต.             
น้ำบ่อหลวง 
(12) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดำเนินการเอง 
(13) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้
ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่น ๆ 
ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง 
(14) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้า ดังนี้ 
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     14.1 ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้
ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด
และอ ุปกรณ ์ ไฟฟ ้ า  ซ ึ ่ ง เป ็นกรรมส ิทธ ิ ์ ของการ ไฟฟ้า 
      14.2 ค่าจ ้างเหมาเด ินสายและติดต ั ้งอ ุปกรณ์ไฟฟ้า
เพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การ
เพิ ่มกำลังไฟฟ้า การขยายไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ์ฯลฯ 
(15) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งประปา ดังนี้ 
     15.1 ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึงค่า
ติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
การประปา 
     15.2 ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปา
เพิ่มเติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษา
หรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ ์
(16) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโทรศัพท์ ดังนี้ 
     16.1 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้ 
สาขา ค่าเครื ่องโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื ่องโทรศัพท์
ภายใน 
(17) เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ (ที่ไม่เข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ 
     - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื ่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 

    ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 42,000 บาท   

      

  
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาร
ส ่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (ยกเว ้นค่าเช ่าบ ้าน) เช ่นค่าเช่า
สังหาริมทรัพย์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอก และค่าเช่าทรัพย์สิน
อ่ืน ๆ ฯลฯ 
     - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื ่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ 

     
  

    
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 10,000 บาท 
  

      

  
     1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำบ่อหลวง ตั้งไว้ 5,000 บาท 
     2. โรงเรียนอนุบาล อบต.น้ำบ่อหลวง  ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพ ื ่ อจ ่ ายเป ็นค ่ า ใช ้จ ่ ายในการเด ินทางไปราชการใ น
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช ่น ค่าเบี ้ยเลี ้ยง
เด ินทางค ่าพาหนะ  ค ่าเช ่าท ี ่พ ัก  ค ่าบร ิการจอดรถ  ณ                         
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบินค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื ่น ๆ ในการ
เด ิ นทา ง ไปราชการหร ื อ ไปอบรมส ั มมนาขอ งค ณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิและได้รับคำสั่งให้
เดินทางไปราชการ ฯลฯ  
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที ่ท้องถิ ่น พ.ศ. 2559 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  

      

  
    1.2.ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน จำนวน 10,000  บาท   

      

  
     1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำบ่อหลวง ตั้งไว้ 5,000 บาท   
     2. โรงเรียนอนุบาล อบต.น้ำบ่อหลวง  ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรือ
อบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างผู้มี
สิทธิและได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ  
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)   

      

  
    โครงการจัดกิจกรรมวันวิชาการน้องอนุบาล จำนวน 10,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันวิชาการน้องอนุบาลโรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เพื่อเป็นวัสดุ
อุปกรณ ์ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับจัดกิจกรรม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่  14 ลำดับที่ 6  

    โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาอนุบาล จำนวน 5,800 บาท   

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ ัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เพื ่อจ่ายเป็น วัสดุ
อุปกรณ ์ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับจัดกิจกรรม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 91 ลำดับที่ 19  

      

  
    โครงการจัดกิจกรรมหนูน้อยตาวิเศษ จำนวน 2,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมหนูน้อยตา
วิเศษโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
และของศูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล ็กองค์การบร ิหารส ่วนตำบล                
น้ำบ่อหลวง เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็น
สำหรับจัดกิจกรรม 
     -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)   
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 91 ลำดับที่ 20  

      

  
    โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  
จำนวน 5,000 บาท 

  

      

  
เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ ่น ของโรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง และของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ ์ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับจัดกิจรรม 
     -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)   
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แผนงานการศึกษา (00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 11 ลำดับที่ 3  

    โครงการจัดกิจกรรมนักเกษตรตัวน้อย จำนวน 1,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมนักเกษตรตัวน้อย ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  และโรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เพื่อจ่ายเป็น
วัสดุ อุปกรณ์ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นสำหรับจัดกิจกรรม  
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 13 ลำดับที่ 5  

      

  
    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 533,030 บาท   

      

  
โรงเร ียนอนุบาลองค์การบร ิหารส ่วนตำบลน้ำบ ่อหลวง                
ตั้งไว้ 533,030 บาท 
     (1) ค่าใช ้จ ่ายในการปร ับปร ุงหล ักส ูตรสถานศึกษา   
โรงเรียนสังกัด อปท. จำนวน  20,000  บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
สังกัด อปท.   
     (2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน 
ศึกษา จำนวน  21,000  บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา  ดังนี้ 
     - โรงเรียน ละ 15,000 บาท 
     - ครูแกนนำโรงเรียน ละ 1 คน ๆ ละ 3,000  บาท 
     - เจ้าหน้าที่ อปท. ๆ ละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท 
     (3) จัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนสังกัด อปท.
จำนวน 120,700 บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียน
สังกัดอปท. (จัดสรรให้เด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6)
ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2564 จัดสรรให้ 
100 % ทุกสังกัดโดยได้จ ัดสรรให้น ักเร ียน ภาคเรียนละ 
850 บาท จำนวน 2 ภาคเรียน จำนวน 71 คน  
(850 *2 * 71 = 120,700 บาท) 
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     (4) ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนสังกัด อปท. 
จำนวน 14,200 บาท 
     เพื ่อจ ่ายเป็นค่าหนังส ือเร ียน   โรงเร ียนสังกัด อปท.                
ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 จัดสรรให้ 
100 % ทุกสังกัดโดยได้จัดสรรให้นักเรียน ปีละ 200 บาท
จำนวน 71 คน (200 * 71 = 14,200 บาท) 
     (5) ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนสังกัด อปท. 
จำนวน 7,100 บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนสังกัด
อปท. (จัดสรรให้เด็กเล็ก ,เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6)  
ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 จัดสรรให้ 
100 % ทุกสังกัดโดยได้จ ัดสรรให้น ักเร ียน ภาคเรียนละ
100 บาท จำนวน 2 ภาคเรียน จำนวน 71 คน 
(100 *2 * 71 = 7,100 บาท) 
     (6) ค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนสังกัด อปท. 
จำนวน  21,300 บาท 
     เพื ่อจ ่ายเป็นค่าเครื ่องแบบนักเร ียน   โรงเร ียนสังกัด
อปท. (จัดสรรให้เด็กเล็ก ,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6)                  
ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 จัดสรรให้ 
100 % ทุกสังกัดโดยได้จัดสรรให้นักเรียน ปีละ300 บาท
จำนวน 71 คน (300 * 71 = 21,300 บาท) 
      (7) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร ียน โรงเรียนสังกัด
อปท. จำนวน 30,530 บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียน
สังกัดอปท. (จัดสรรให้เด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6)
ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 จัดสรรให้ 
100 % ทุกสังกัดโดยได้จ ัดสรรให้น ักเร ียน ภาคเรียนละ                
215 บาทจำนวน 2 ภาคเรียนจำนวน 71 คน 
(215 *2 * 71 = 30,530 บาท)  
     (8) ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง จำนวน 298,200 บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (จัดสรรให้เด็กเล็ก                
เด ็กอน ุบาลและเด ็ก  ป.1 - ป .6) ใช ้ข ้อม ูลจำนวนเด็ก 
ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2564 จัดสรรให้ 100 % ทุกสังกัดโดย
ได้จัดสรรให้นักเรียน อัตราคนละ 21 บาท จำนวน 200 วัน
จำนวน 71 คน (71 * 21 * 200 =  298,200 บาท)  
ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
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ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 143 ลำดับที่ 1 

    
    โครงการสน ับสน ุนค ่ า ใช ้จ ่ ายการบร ิหารสถานศ ึกษา                   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง               
ต้ังไว้  279,125  บาท 

จำนวน 279,125 บาท 

  

      

  
     (1) ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง จำนวน 180,075 บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (จัดสรรให้เด็กเล็ก             
เด ็ กอน ุบาลและเด ็กป .1 - ป.6) ใช ้ ข ้ อม ู ลจำนวนเด็ก 
ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2564 จัดสรรให้ 100 % ทุกสังกัดโดย
ได้จัดสรรให้นักเรียน อัตราคนละ 21 บาท จำนวน 245 วัน
จำนวน 35  คน (35 * 245 * 21 = 187,075 บาท) 
     (2) จัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง จำนวน 59,500  บาท   
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงใช้ข้อมูลจำนวน
เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 จัดสรรให้ 100 % ทุกสังกัด
โดยได้จัดสรรให้นักเรียน ปีละ1,700 บาท จำนวน 35 คน  
(1,700 * 35 = 59,500 บาท)  
     (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนสังกัด อปท. จำนวน
7,000 บาท เพื ่อจ ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเร ียน   โรงเร ียน
สังกัด อปท. ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2562  
จ ัดสรรให้  100 % ท ุกส ังก ัดโดยได ้จ ัดสรรให ้น ักเร ียน                      
ภาคเรียนละ 100 บาท จำนวน  2 ภาคเรียน จำนวน 35 คน 
(100 * 2 * 35 = 7,000 บาท) 
     (4) ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนสังกัด อปท. 
จำนวน 7,000 บาท 
ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10  มิถุนาย 2564  
จัดสรรให้ 100 % ทุกสังกัดโดยได้จัดสรรให้นักเรียนปีละ
200 บาท จำนวน 35 คน (200 * 35 = 7,000 บาท) เพื่อจ่าย
เป็นค่าหนังสือเรียน  โรงเรียนสังกัด อปท. 
     (5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนสังกัด อปท. 
จำนวน  10,500 บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนสังกัดอปท. 
ใช้ข้อมูลจำนวน เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2564 จัดสรรให้ 
100 % ทุกสังกัดโดยได้จัดสรรให้นักเรียน ปีละ 300 บาท 
จำนวน 35 คน (300 * 35 = 10,500 บาท) 
     (6) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสังกัดอปท.
จำนวน 15,050 บาท 
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     เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียน
สังกัด อปท. ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2564  
จัดสรรให้ 100 % ทุกสังกัดโดยได้จัดสรรให้นักเรียน ภาคเรียน
ละ 215 บาท จำนวน 2 ภาคเรียน จำนวน 35 คน  
(215 * 2 * 35 = 15,050 บาท)   
     1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว2598  
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
     3. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น  ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562  
     4. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย ในศพด. ,เด็กอนุบาลและเด็ก                 
ป.1 – ป.6 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 143 ลำดับที่ 2   

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท   

      

  
1. เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าบำร ุงร ักษาและซ ่อมแซมทร ัพย ์สิน             
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำบ่อหลวง  ตั้งไว้ 5,000 บาท 
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน โรงเรียน
อนุบาลอบต.น้ำบ่อหลวง  ตั้งไว้ 5,000 บาท 
ในกรณีการซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื ่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ของวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีเป็น
การจ้างเหมาทั ้งค่าส ิ ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่า             
ใช ้สอย  ส ่วนกรณีท ี ่ องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่ น เป็น
ผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้ 
     (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย 
     (2) ค ่าส ิ ่งของที่ซ ื ้อมาใช้ในการซ่อมแซมบำรุงร ักษา
ทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
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     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให ้แก ่องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น  พ.ศ.  2542  
     3. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว113                
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน      
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)    

   ค่าวัสดุ รวม 553,810 บาท   
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน   
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
ตั้งไว้  10,000  บาท 
     - โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  
ตั้งไว้  10,000  บาท 
วัสดุสำนักงาน ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1. วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
เครื ่องเจาะกระดาษขนาดเล ็ก  ที ่เย ็บกระดาษขนาดเล็ก                    
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดำ
ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดำ) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสารเครื่อง
ต ัดโฟม เคร ื ่องต ัดกระดาษ เคร ื ่องเย ็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่น
ป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่น
ป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้ง
หรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง กระเป๋า ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสำนักงาน ผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยา
สามัญประจำบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ 
2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั ้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก
ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึก 
ปริ้นเตอร์ เทป พีวีซี แบบใส น้ำยาลบกระดาษไข กระดาษไข       
ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้มสมุด
บัญชี สมุดประวัต ิข ้าราชการ  แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ 
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สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน
พวงมาลัย  พวงมาลา  พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ 
     1. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1536             
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เร ื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่า                
ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
     2. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444             
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การ
เขียนรายละเอียดคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1095            
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)    

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท   

      

  
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  ตั้งไว้  5,000 บาท 
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ โรงเรียนอนุบาล 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  ตั้งไว้  5,000 บาท 
เพื ่อจ ่ายเป ็นค่าจ ัดซ ื ้อว ัสด ุไฟฟ้าและว ิทยุ ซึ ่งแยกเป็น
3 ประเภท ดังนี้  
     1. วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่ค ุ ้มค่า เช ่น ไมโครโฟน ขาตั ้งไมโครโฟน               
หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ  โคมไฟ โทรโข่ง 
ไมซ้ักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ  ฯลฯ 
     2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั ้นหรือไม่คงสภาพเดิม  เช ่น ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ เข ็มข ัดรัด
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์
และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์
คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือ เสาอากาศสำหรับวิทยุ  เครื ่องร ับโทรทัศน์  จานรับ
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สัญญาณดาวเทียม แบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาณ 
ฯลฯ 
   3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ดอกลำโพง ฮอนลำโพง แผงวงจร
ผังแสดงวงจร ต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
    1. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1536               
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เร ื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่า                   
ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
     2. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444                 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การ
เขียนรายละเอียดคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    3. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1095                  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)    

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 458,810 บาท   

      

  
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  ตั้งไว้  10,000บาท 
2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  ตั้งไว้ 10,000 บาท 
ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
     1. วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ ้มค่า เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว
กรอบรูป มีด ถังถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม
กระจกเงา โอ่งน้ำ ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ำมัน เตารีด
เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน
กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส เตา ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สายยาง                
ฉีดน้ำ ถังขยะแบบขาตั ้ง ถังขยะแบบล้อลาก อ่างล้างจาน          
ถังน้ำฯลฯ 
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   2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั ้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ผงซักฟอก สบู่ 
น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่งมุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน
หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอน
สระว่ายน้ำ  อาหารเสริม (นม) อาหารสำเร็จรูป ฯลฯ 
    1. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1536               
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เร ื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่า                  
ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี                 
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
     2. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444                 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การ
เขียนรายละเอียดคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    3. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1095                 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)   

      

  
3. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) 
     - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย ใน ศพด.,เด็กอนุบาล และเด็ก                
ป. 1 – ป.6 ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่  10  มิถุนายน  2564  
จัดสรรในอัตราคนละ  7.37  บาท  แยกเป็น 
1. โรงเร ียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื ้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ๆละ               
5 วัน เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) ภายในเขตตำบลน้ำบ่อหลวง 
จำนวน 1  แห่ง ดังนี้ โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง (ภาวนาภิรัต) 
ตั้งไว้ 235,692.60 บาท 
     1.1 จัดซื้ออาหารเสริมนมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง  
รวมจำนวน เด็ก ทั้งสิ้น 123 คน  จำนวน  200  วัน 
     1.2 จัดซื้ออาหารเสริมนม ยูเอช ที ชนิดกล่อง  
รวมจำนวนเด็กทั้งสิ้น 123 คน  จำนวน  60 วัน 

      

  

      

  
2. โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 260 วัน 
(จำนวน 52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์)
ภายในเขตตำบลน้ำบ่อหลวง  จำนวน  1  แห่ง   ดังนี้  
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โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
ตั้งไว้ 136,050.20 บาท 
     2.1 จัดซื้ออาหารเสริมนมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง  
รวมจำนวนเด็ก ทั้งสิ้น 71 คน  จำนวน  200  วัน 
     2.2 จัดซื้ออาหารเสริมนม ยูเอช ที ชนิดกล่อง  
รวมจำนวนเด็ก ทั้งสิ้น 71 คน  จำนวน  60 วัน  

      

  
3. โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 260 วัน 
(จำนวน 52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์)
ภายในเขตตำบลน้ำบ่อหลวง  จำนวน 1 แห่ง  ดังนี้  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
ตั้งไว้ 67,067 บาท 
     3.1 จัดซื้ออาหารเสริมนมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง  
รวมจำนวนเด็ก ทั้งสิ้น 35 คน  จำนวน  200  วัน 
     3.2 จัดซื้ออาหารเสริมนม ยูเอช ที ชนิดกล่อง  
รวมจำนวนเด็ก ทั้งสิ้น 35 คน  จำนวน  60 วัน 
      1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่  8 กรกฎาคม 2564 
จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย ใน ศพด.,  เด็กอนุบาล และเด็ก          
ป.1 – ป.6 
    2.หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095                    
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)   

      

  
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท   

      

  
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบตน้ำบ่อหลวง  ตั้งไว้ 3,000 บาท 
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โรงเรียน
อนุบาล อบต.น้ำบ่อหลวง  ตั้งไว้ 2,000 บาท 
ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
     1. วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่อง
และระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋า
ใส ่กล ้องถ ่ ายร ูป  ป ้ายไฟแจ ้ ง เต ือนแบบล ้อลาก  ป ้ าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  
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     2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น พู่กัน สี กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้
จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผล
การดำเนินงาน ฯลฯ 
     1. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1536             
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เร ื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่า                  
ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
     2. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444               
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การ
เขียนรายละเอียดคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1095                 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท   

      

  
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.น้ำบ่อหลวง  ตั้งไว้ 10,000 บาท 
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาล 
อบต.น้ำบ่อหลวง  ตั้งไว้ 10,000 บาท 
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
     1. วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
     2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั ้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล(Diskette,Floppy Disk ,Removable Disk,Compact 
Disc ,Digital Video Disc ,Flash Drive) เทปบ ันท ึกข ้อมูล
( ReelMagnetic Tape ,Cassette tape ,Cartridge Tape)
หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล
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ฯลฯ (สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมด  แปรสภาพ หรือเปลี ่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไม่คงสภาพเดิม) 
     3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป
(Memor Chip) เ ช ่ น  RAM ค ั ตซ ี ทฟ ี ด เ ตอร์ (Cut Sheet 
Feeder) เมาส์ (Mouse) พริ้นเตอร์สวิตซิ ่งบ๊อกซ์ (Printer 
Switching Box) เครื่องกระจายสัญญา(Hub) แผ่นวงจรเล็ก
ทรอนิกส์ (Card) เช่นEthernet ,Card Lan Card Anti virus 
Card Sound Card) เป็นต้นเครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต ่ า งๆ  เ ช ่ น  แบบด ิ ส เกตต ์ (Diskette) แบบฮาร ์ ดด ิ สต์
(Hard Disk) แบบซ ีด ี รอม (CD - ROM) แบบออพติคอล 
(Optical) เราเตอร ์(Router) เป็นต้น ฯลฯ   
     1. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1536                 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เร ื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่า                  
ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี              
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
     2. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444               
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การ
เขียนรายละเอียดคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1095                 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  

   วัสดุสนาม จำนวน 10,000 บาท   

      

  
1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสนาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  ตั้งไว้ 5,000บาท 
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสนาม โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  ตั้งไว้ 5,000 บาท 
ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
      1. วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งาน
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แล้วเกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ ้มค่า เช่น เต็นท์นอน / เต็นท์สนาม
ขนาดเล็ก ถุงนอนสนาม เข็มทิศ เปลสนาม ม้าหิน ฯลฯ 
     2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น หญ้าสนาม หญ้า
เทียม โครงลวดรูปสัตว์ ฯลฯ 
     1. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1536               
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เร ื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่า                 
ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี                 
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
     2. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444              
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การ
เขียนรายละเอียดคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1095              
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)   

   วัสดุกีฬา จำนวน 10,000 บาท   

      

  
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา โรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
     1. วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ห่วงยาง ไม้ตีปิงปอง ไม้แบดมินตัน 
ไม้เทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้าหวายแชร์บอล 
นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุ ่มน้ำหนัก เสาตาข่ายกีฬา เช่น              
เสาตาข่ายตะกร้อ เสาตาข่ายวอลเลย์บอล ห่วงบาสเก็ตบอล
เหล็ก กระดานแสดงผลการแข่งขัน ลูกเปตอง เบาะมวยปล้ำ 
ยูโดฯลฯ  
     2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ตาข่ายกีฬา ตาข่าย
ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล เป็นต้น ลูกปิงปอง ลูกแบดมินตัน           
ลูกเทนนิส ลูกฟุตบอล ลูกแชร์บอล แผ่นโยคะ ตะกร้อ นกหวีด 
ฯลฯ 
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     1. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1536             
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เร ื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่า        
ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
     2. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444             
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การ
เขียนรายละเอียดคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1095               
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)   

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท   

      

  
1. เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  ตั้งไว้ 10,000บาท 
2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  โรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  ตั้งไว้ 10,000 บาท 
ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ปูนซีเมนต์ ทราย หิน อิฐ 
หรือ ซีเมนต์บล็อก  กระเบื้อง สังกะสี  กระสอบทราย ฯลฯ  
      1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหล ักการจำแนกประเภทรายจ ่ายตามงบประมาณ 
     3. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1536               
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
     4. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444              
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การ
เขียนรายละเอียดคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)  
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   สาธารณูปโภค รวม 113,400 บาท   
   ค่าไฟฟ้า จำนวน  48,000   บาท   

      

  
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการของโรงเรียนอนุบาล
อบต.น้ำบ่อหลวง  ตั้งไว้ 18,000 บาท   
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.น้ำบ่อหลวง  ตั้งไว้  30,000 บาท   
     1. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที ่สุด ที่ มท 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
     2.  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
     3. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที ่สุด ที่ มท 0810.8/ว1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
     4. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1536               
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เร ื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่า                
ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี               
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
      5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444              
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การ
เขียนรายละเอียดคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
      6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095            
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  

      

  
   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 30,000 บาท   

      

  
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาและค่าน้ำบาดาลที่ใช้ในกิจการ
ของโรงเรียนอนุบาลอบต.น้ำบ่อหลวง  ตั้งไว้  15,000 บาท               
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาและค่าน้ำบาดาลที่ใช้ในกิจการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำบ่อหลวง  ตั้งไว้ 15,000  บาท  
      1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
      2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444                
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การ
เขียนรายละเอียดคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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      3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095              
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 

   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 3,600 บาท   

      

  
1. เพื ่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื ้นฐานในสำนักงาน โรงเรียน
อนุบาล อบต.น้ำบ่อหลวง  
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐานในสำนักงาน ค่าโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้
บริการดังกล่าว ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการเช่น ค่าเช่า 
ค่าเช่าเครื่อง  เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ   
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. 2562 
      2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444                
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การ
เขียนรายละเอียดคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
      3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095              
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  

      

  
   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 3,000 บาท   

      

  
1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  ตั้งไว้ 2,000 บาท 
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  ตั้งไว้ 1,000 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าโทรเลข ค่าซื้อดวง
ตราไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
      2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444                
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การ
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เขียนรายละเอียดคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
      3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095               
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 28,800 บาท   

      

  
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.น้ำบ่อหลวง  ตั้งไว้ 14,400 บาท 
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม โรงเรียน
อนุบาล อบต.น้ำบ่อหลวง  ตั้งไว้ 14,400 บาท 
     เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื ่อสาร           
ค่าสื ่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี ่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น  ๆ  
เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และ
ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวการใช้บริการ ค่าต่อสัญญาณจีพีเอส       
(1 ครั้งต่อปี) ฯลฯ   
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
      2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444              
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การ
เขียนรายละเอียดคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
      3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095              
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  
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  งบลงทุน รวม 19,800 บาท   
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 19,800 บาท   
   ครุภัณฑ์สำนักงาน         
    โครงการจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 2 บาน จำนวน 5,900 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการจัดซื้อ ตู้เอกสารเหล็ก 
2 บาน เพื ่อใช ้ในศูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล ็กอบต.น ้ำบ ่อหลวง              
จำนวน 1 หลัง ๆ ละ 5,900 บาท  แบบ 2 บาน  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
     1. มีมือจับชนิดบิด 
     2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
     3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)  
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2563  
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 

      

  
    โครงการจัดซื้อตู้ล๊อคเกอร์  18 ช่อง จำนวน 8,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการจัดซื้อ ตู้ล๊อคเกอร์
สำหรับใช้กับ โรงเรียนอนุบาล อบต.น้ำบ่อหลวง  
จำนวน 1 หลัง ๆ ละ 8,000 บาท แบบ 18 ช่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
     1. มีมือจับชนิดฝัง 
     2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)  
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2563  
     1. พระราชบ ัญญ ัต ิสภาตำบลและองค ์การบร ิหาร 
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
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    โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 5,900 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการจัดซื้อตู้เหล็กเพื่อใช้ใน
โรงเรียนอนุบาลน้ำบ่อหลวง 1 หลัง ๆ ละ 5,900 บาท  
แบบ 2 บาน  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
     1. มีมือจับชนิดบิด 
     2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
     3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2563  
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  

      

  
  งบเงินอุดหนุน รวม 516,600 บาท   
   เงินอุดหนุน รวม 516,600 บาท   
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ    

  

    

อุดหนุนโรงเร ียนวัดน้ำบ่อหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา (สพฐ.) ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก
นักเรียน 
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
     1. พระราชบัญญัต ิสภาตำบลและองค์การบร ิหารส ่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 151 ลำดับที่ 9  

จำนวน 516,600 บาท 
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แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 200,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 120,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 120,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 120,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  สังกัด สำนักปลัดอบต.           
น้ำบ่อหลวง ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  รวม 1 ตำแหน่ง 
     - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)   

      

  งบดำเนินงาน รวม 80,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 7,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,000 บาท 

      

  
     1. ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน
จ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
     เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)   

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้างปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ การบันทึกข้อมูล จปฐ.ฯลฯ  
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)   
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ ื ่อจ ่ายเป ็นเง ินช ่วยเหล ือการศ ึกษาบ ุตรให ้แก ่พน ักงานส ่วนตำบล 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)   

      

   ค่าใช้สอย รวม 18,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    

    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 3,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ เช่น  
(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสารวิชาการ เข้าเล่ม
ข ้อบัญญัติ เย ็บ/เข ้าเล ่มเอกสารประกอบการนิ เทศงาน  เอกสารอื ่น ๆ                                   
ที่จำเป็น ฯลฯ  
(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอก 
(4) เพ่ือจ่ายเป็นค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล 
(5) เพ่ือจ่ายเป็นค่าระวางบรรทุก 
(6) เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) เช่น ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์
และค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ  
(7) เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาประชาส ัมพ ันธ ์และเผยแพร ่ข ่าวทางว ิทย ุกระจายเส ียง
โทรทัศน์ โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ)  
(8) เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
(9) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันต่าง ๆ 
(10) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา 
(11) เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที ่ปรึกษา ค่าจ้าง
ออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างทำระบบแผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้าง
ผู้เชียวชาญบัญชี ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทำ
หมันสัตว์  
(12) ค่าจ้างแรงงานราษฎร กรณีดำเนินการเอง 
(13) ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป่ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
ชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง 
(14) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราชการ ดังนี้ 
     14.1 ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื ่อให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 
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     14.2 ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม
รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า                  
การบำรุงรักษาหรือซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ 
(15) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งประปาเพ่ือใช้ในราชการ ดังนี้ 
     15.1 ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปา     
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา 
     15.2 ค ่าจ ้างเหมาเด ินท่อประปาและติดต ั ้งอ ุปกรณ์ประปาเพิ ่มเติม
รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปา
และอุปกรณ ์ฯลฯ 
(16) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโทรศัพท์ ดังนี้ 
     16.1 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่อง 
โทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน 
(17) เพื ่อจ่ายเป็นค่าติดตั ้งเครื ่องรับสัญญาณต่าง  ๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดิน
สิ่งกอ่สร้าง) ฯลฯ 
     - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)   

    ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรืออบรมสัมมนา
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิและได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ  
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)   
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ    

    ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรืออบรมสัมมนา
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิและได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ  
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)    

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ              
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิและได้รับคำสั ่งให้
เดินทางไปราชการ ฯลฯ  
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ฉบับที ่2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที ่3)
พ.ศ. 2559 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)   

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ในกรณีการซ่อมแซมบำรุง 
รักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วน
กรณีที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นผู ้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงร ักษา
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ) 
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1134                             
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)  

   ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท 
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   1. วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วาง
กรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีม
ถอนฟัน เครื่องวัดน้ำฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอดทวัดไข้) ฯลฯ  
     2. วัสดุสิ ้นเปลือง ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะเมื ่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คง
สภาพเดิม เช ่น สำลี และผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์ม
เอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว
ลวดเชื ่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่าง ๆ สัตว์เลี ้ยงเพื ่อการทดลอง
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน
กำจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียว
แล้วทิ้ง) ฯลฯ 
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536                  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)    

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   1. วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ
กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
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ถ ่ ายร ู ป  ป ้ าย ไฟแจ ้ ง เต ื อนแบบล ้ อลาก  ป ้ ายประชาส ัมพ ันธ์  ฯลฯ   
   2. วัสดุส ิ ้นเปลือง ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีล ักษณะเมื ่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คง
สภาพเดิม เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ ,วีดีโอเทป ,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้
จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน
ฯลฯ 
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)  
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 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 394,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 394,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 394,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    
    ค่าจ้างเหมาบริการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 324,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลโครงการเพิ ่มประสิทธิภาพระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือบริหารประชาชนในตำบลน้ำบ่อหลวง 
     - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223)   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2563  
หน้า 84 ลำดับที่ 3 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ    

    โครงการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลน้ำบ่อหลวง จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการขับเคลื ่อนธรรมนูญสุขภาพตำบล                    
น้ำบ่อหลวงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223)   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 155 ลำดับที่ 4 

      

    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์              
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2563 หน้า 85 ลำดับที่ 4  
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    โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537                
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223)   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 154 ลำดับที่ 3 

      

    โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า  ตามปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจาก                 
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
แก้ไข/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2564 หน้า 2 ลำดับที่ 1 

      

    โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำในการดูแลสุขภาพ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำในการดูแล
ด้านสุขภาพ อบต.น้ำบ่อหลวง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537   
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223)   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 153 ลำดับที่ 2 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟ้าและประปา รวม 349,500 บาท 
  งบบุคลากร รวม 159,500 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 159,500 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 149,300 บาท 

      

  
1) ค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ (จำนวน 1 อัตรา)   
ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
     - ตามหนังส ือสำนักงาน  กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138                 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (002400)  
งานไฟฟ้าและประปา (00242)  

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 10,200 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง สังกัดกองช่างองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำบ่อหลวง 
     - ตามหนังส ือสำนักงาน  กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138              
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (002400)  
งานไฟฟ้าและประปา (00242)  

      

  งบดำเนินงาน รวม 190,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,000 บาท 

      

  
1. ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
เป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
     เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (002400)  
งานไฟฟ้าและประปา (00242)  
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   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้างปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ การบันทึกข้อมูล จปฐ.ฯลฯ  
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (002400)  
งานไฟฟ้าและประปา (00242)  

      

   ค่าใช้สอย รวม 108,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ    

    ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก (โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานไฟฟ้า) จำนวน 108,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าในสำนักงานอบต. และในที่สาธารณะ
ในเขตอบต.น้ำบ่อหลวง 
     - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (002400)  
งานไฟฟ้าและประปา (00242)  

      

   ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 80,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
     1. วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตร
สำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ซักฟิวส์ ไมล์ลอย
พร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ 
     2. วัสดุสิ ้นเปลือง ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะเมื ่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คง
สภาพเดิม เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ ้นส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซ ีสเตอร์ มูฟวิ ่งคอยส์คอนเดนเซอร์  ขาหลอด               
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ เสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ 
   3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มี
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ลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ดอกลำโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจร ต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่ น 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (002400)  
งานไฟฟ้าและประปา (00242)  
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 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 920,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 920,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 920,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ รวม 920,000 บาท 
    โครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะในเขตตำบลน้ำบ่อหลวง จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะในเขตตำบล             
น้ำบ่อหลวง 
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537      
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ด้านการบริหารชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 1 ลำดับ 1 

      

    โครงการจ้างเหมาบริหารจัดเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตตำบลน้ำบ่อหลวง จำนวน 900,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการจ้างเหมาบริหารจัดเก็บขยะและกำจัด
ขยะมูลฝอยในเขตตำบลน้ำบ่อหลวง 
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537      
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562      
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ด้านการบริหารชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2563 หน้า 84 ลำดับ 1 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 475,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 410,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 410,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 220,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง สังกัดสำนักปลัด อบต.             
น้ำบ่อหลวง ในตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1  อัตรา 
     - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว138   
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชน (00251)  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 190,000 บาท 

      

  
1) ค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ (จำนวน 1 อัตรา) ในตำแหน่งผู้ช่วย
นักพัฒนาชุมชน 
     - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชน (00251)   

      

  งบดำเนินงาน รวม 65,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,000 บาท 

      

  
     1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
     เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชน (00251)  
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   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้างปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ การบันทึกข้อมูล จปฐ.ฯลฯ  
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  พ.ศ. 2559 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชน (00251)  

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 48,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562  
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชน (00251)   

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ    

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชน (00251)  
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   ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ    

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี ้ยเลี ้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที ่พัก ค่าบริการ               
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบินค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆในการเดินทางไปราชการ 
หรือ ไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิและได้รับคำสั ่งให้
เดินทางไปราชการ ฯลฯ  
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561  
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชน (00251)  

      

    ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรืออบรมสัมมนา
ของคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ,พนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ ,พนักงานจ้าง, ผู้มีสิทธิและได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ  
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชน (00251)  
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 งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน รวม 110,000 บาท 
  งบดำเนนิงาน รวม 110,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ    

    โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะทางอาชีพของประชาชน จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชนใน
พื้นที่ตำบลน้ำบ่อหลวง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)   
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 307 ลำดับท่ี 4 

      

    โครงการฝึกอบรมสิทธิคนพิการ ผู้ดูแลผูพ้ิการหรอืผู้ดอ้ยโอกาสหรือผู้ไร้ท่ีพึ่งพงิ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมสิทธิคนพิการ  ผู้ดูแลผู้พิการ
หรือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ไร้ที่พึ่งพิงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ  
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที ่4/2564 
หน้า 2 ลำดับท่ี 3 

      

    โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเด็กและ
เยาวชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ  
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 305  ลำดับ 2 

    โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 308 ลำดับ 5   

      

    โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสตรี จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของ
สตรี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 310 ลำดับ  7 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 20,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ    

    โครงการสืบสานประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุและประเพณีวันสงกรานต์ฯ           
(รดน้ำดำหัว) 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสระเกล้าดำ
หัวผู้สูงอายุและประเพณีวันสงกรานต์ฯ 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 365 ลำดับที่ 47 
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 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 22,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ   บาท 
    โครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 22,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง เพ่ือดำเนินการตามโครงการ
จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่   
     1. ตามหนังสืออำเภอสันป่าตอง ด่วนที่สุด ที่ ชม 1118/ว3343  
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เรื ่อง ขอเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน เพ่ือ
บรรจุเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
     3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว3616  
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื ่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
     4.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/4750  
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 และ          
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2563 
     5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4427  
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 
     6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1618  
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562  
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 334 ลำดับที่ 19 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 894,900 บาท   
  งบบุคลากร รวม 578,970 บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 578,970 บาท   
   เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 526,970 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  สังกัด
กองช่าง อบต.น้ำบ่อหลวง ในตำแหน่ง ผอ.กองช่าง นายช่าง
โยธา  2 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการ รวม 4 ตำแหน่ง 
     - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที ่มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  

      

  
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น  10,000    

   

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานท้องถิ่น กองช่างอบต.
น้ำบ่อหลวง 
   - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต 
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  

  

  

  

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร(ฝ่ายประจำ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง   
    - ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต 
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  
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  งบดำเนินงาน รวม 246,000 บาท   
   ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท   
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
จำนวน 15,000 บาท 

  

      

  
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง 
ตั้งไว้ 10,000  บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง
คณะกรรมการเป ิดซอง สอบราคา ประกวดราคา ช ่าง           
ผ ู ้ควบคุมงาน คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา
คณะกรรมการสอบค ัด เล ื อก  สรรหา  สอบว ิน ั ยและ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆที ่ดำเนินการแต่งตั ้งโดยองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ฯลฯ 
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว3652           
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เรื ่องการเบิกค่าตอบแทน
คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.3/ว4231              
ลงว ันที่  9 ธ ันวาคม  2546 เร ื ่ อง  การเบ ิกค ่ าตอบแทน
คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2. ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้างเป ็นกรณีพิเศษ  (เง ินโบนัส) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้  5,000 บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ
(เงินโบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)   

      

  
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 3,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่  
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานในวันหยุด 
ราชการ การบันทึกข้อมูล จปฐ.ฯลฯ  
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     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)   

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562  
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)   

      

  
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 7,000 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ตำบลและผู้บริหาร 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี ่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563  
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)   

      

  
   ค่าใช้สอย รวม 123,000 บาท   
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 108,000 บาท   
             ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก (โครงการจ้างเหมาบุคคล

ด้านสาธารณูปโภค) 
จำนวน 108,000 บาท 

  

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (โครงการจ้าง
เหมาด้านสาธารณูปโภค)  เพ่ือช่วยงานในกองช่าง 
   - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120      
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื ่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค ่าจ ้างเหมาบร ิการขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น 
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ 

   
  

    1. เพ่ือจ่ายเป็น      

    1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 5,000 บาท 

  

      

  
เพ ื ่ อจ ่ ายเป ็นค ่ า ใช ้จ ่ ายในการเด ินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช ่น  ค่าเบี ้ยเล ี ้ยง
เด ินทาง ค ่าพาหนะ ค ่าเช ่าท ี ่พ ัก  ค่าบร ิการจอดรถ  ณ                      
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิและได้รับคำสั่งให้เดินทาง
ไปราชการ ฯลฯ  
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที ่ท้องถิ ่น  พ.ศ. 2559 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  

      

  
    1.2.ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน จำนวน 5,000 บาท   

      

 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงลงทะเบียนในการฝึกอบรม

หรืออบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำพนัก     
งานจ้าง ผู้มีสิทธิและได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ  
          - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  

      

  
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ในกรณีการ
ซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ของ
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้ง
ค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่
องค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่นเป็นผู ้ดำเนินการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้
สอย 
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(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
จ่ายจากค่าวัสดุ 
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให ้แก ่องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น  พ.ศ.  2542  
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1134              
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)   

   ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท   
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  
ซ่ึงแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
     1. วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งาน
แล้วเกิดชำรุดเส ียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช ้งานได้
ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื ่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที ่เย็บกระดาษ                
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบ
กระดานดำ ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดำ) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ
กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาล ักษณ์  แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชื ่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้าย
จราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านรับแสง (ต่อผืน) พรม              
(ต่อผืน) นาฬิกาตั ้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จำลอง กระเป๋า ตาชั ่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั ้งในสำนักงาน 
ผ้าใบ เต็นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจำบ้าน แผงกันห้อง
แบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ 
     2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั ้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก
ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึก 
ปริ้นเตอร์ เทป พีวีซี แบบใส น้ำยาลบกระดาษไข กระดาษไข
ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้มสมุด
บัญชี สมุดประวัต ิข ้าราชการ  แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ
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สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้ำม ัน ไข ขี ้ผ ึ ้ง น้ำด ื ่มสำหร ับบร ิการประชาชนใน
สำนักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ  
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1536                   
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เร ื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่า               
ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444                 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การ
เขียนรายละเอียดคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1095                 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)   

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท   

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  
ซ่ึงแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
     1. วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งาน
แล้วเกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง  
จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัด
ขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่านมือ โถส้วม อ่างล้างมือ 
ราวพาดผ้า หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลฯ 
     2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั ้นหร ือไม่คงสภาพเดิม  เช ่น น้ำมันทาไม้              
ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอยสำเร็จรูป อิฐหรือ
ซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง  สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี 
ปูนขาว แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ ฯลฯ 
     3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้
เป ็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหร ับการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็น
การซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ 
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     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1536            
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เร ื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่า         
ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444             
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การ
เขียนรายละเอียดคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1095             
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)   

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท   

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
     1. วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งาน
แล้วเกิดชำรุดเส ียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช ้งานได้
ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ  
     2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั ้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมลู(Diskette,Floppy Disk, Removable Disk Compact 
Disc, Digital Video Disc ,Flash Drive) เทปบันท ึกข ้อมูล
(Reel Magnetic Tape ,Cassette tape ,Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์   ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล
ฯลฯ (สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมด แปรสภาพ หรือเปลี ่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไม่คงสภาพเดิม) 
     3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้
เป ็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหร ับการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็น
การซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟ ซีด ีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board)                     
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เมมโมร ี ่ ซ ิป (Memor Chip) เช ่น  RAM ค ัตซ ีทฟ ีด เตอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์(Mouse) พรินเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์
(Printer Switching Box) เคร ื ่องกระจายส ัญญาณ(Hub) 
แผ ่นวงจรอ ิ เล ็ กทรอน ิกส์  (Card) เช ่น  Ethernet Card 
Lan Card ,Anti virus Card ,Sound Card) เป ็นต ้นเคร ื ่อง
อ ่านและบ ันท ึกข ้อม ูลแบบต ่าง  ๆ  เช ่น  แบบด ิสเกตต์
(Diskette) แบบฮา ร ์ ด ด ิ สต ์ (Hard Disk) แบบซ ี ด ี ร อม                   
(CD - ROM) แบบออพติคอล (Optical) เราเตอร์ (Router)                      
เป็นต้น ฯลฯ   
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1536             
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เร ื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่า                  
ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444                
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การ
เขียนรายละเอียดคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1095                
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,000 บาท   
   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 5,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับกองช่างองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำบ่อหลวง เช่น ค่าโทรศัพท์พื ้นฐานในสำนักงาน                
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้มายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท์    
ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ   
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
     2. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444             
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การ
เขียนรายละเอียดคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
      3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095      
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนก
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ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)   

   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 3,000 บาท   

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าโทรเลข ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ฯลฯ 
     1. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444               
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การ
เขียนรายละเอียดคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
      2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095     
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)   

      

  
  งบลงทุน รวม 69,930 บาท   
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 21,900 บาท   
   ครุภัณฑ์สำนักงาน    

  
    โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก ชนิด 2 บาน จำนวน 11,800 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
เหล็ก ชนิด 2 บาน  จำนวน 2 ตู้  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
     - มีมือจับชนิดบิด 
     - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
     - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 
1 สำนักงบประมาณ  ธันวาคม 2563  
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
     3. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1095             
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์        
    เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 2,600 บาท   

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง  
ราคาเครื่องละ 2,600 บาท  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
     - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
18 หน้าต่อนาที (ppm) 
     - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
     - มีช่องเชื ่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
     - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
     - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom   
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
     3.หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1095               
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  

      

  
    เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์จำนวน 1 เครื่อง 
จำนวน 7,500 บาท 

  

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,500 บาท  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
     - เป็นอุปกรณ์ท ี ่ม ีความสามารถเป็น  Printer,Copier 
Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน 
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     - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์       
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 
dpi 
     - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับสำหรับกระดาษ 
A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
(ipm) 
     - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับสำหรับกระดาษ A4           
ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาท(ีppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
     - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได ้
     -  ม ีความละเอ ียดในการสแกนส ูงส ุดไม ่น ้อยกว่า
1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi 
     - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
     - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
     - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
     - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
     - มีช ่องเช ื ่อมต่อ( Interface)แบบUSB 2.0 หรือดีกว่า 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
     - มีช่องเชื ่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) 
แบบ 10/100 Base - T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  Wi-Fi (IEEE 802. 
11b,g,n) ได้  
     - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
     - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal,Custom 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
     3. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1095             
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



195 
 

ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม  48,030   บาท   

    ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)  
(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยการ)  

จำนวน 48,030 บาท 

  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)  
(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยการ) 
     1. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1095            
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  
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แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 210,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 183,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 183,000 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 180,000 บาท 

      

  
1) ค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ (จำนวน 1 อัตรา) ในตำแหน่ง ผู้ช่วย
นักวิชาการเกษตร 
     - ตามหนังส ือสำน ักงาน  กจ. กท.  และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138                     
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานการเกษตร (00320) 
งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 3,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง สำนักปลัดอบต.น้ำบ่อหลวง 
     - ตามหนังส ือสำนักงาน  กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138                    
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานการเกษตร (00320) 
งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 27,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,000 บาท 

      

  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
     เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานการเกษตร (00320) 
งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 
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   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้างปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ การบันทึกข้อมูล จปฐ.ฯลฯ  
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานการเกษตร (00320) 
งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 13,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 2,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ เช่น  
(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสารวิชาการ เข้าเล่ม
ข้อบัญญัติ เย ็บ/เข้าเล ่มเอกสารประกอบการนิเทศงาน  เอกสารอื ่น ๆที่
จำเป็น ฯลฯ  
(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอก 
(4) เพ่ือจ่ายเป็นค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล 
(5) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก 
(6) เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) เช่น ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์
และค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ  
(7) เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์  โรงมหรสพและสิ ่งพิมพ์
ต่าง ๆ) ฯลฯ  
(8) เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
(9) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันต่าง ๆ 
(10) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา 
(11) เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  เช่น ค่าจ้างที ่ปรึกษา 
ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างทำระบบแผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ
ค่าจ้างผู้เชียวชาญบัญชี ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่าตรวจวินิจฉัยโรค        
ค่าทำหมันสัตว์ ค่าจ้างเหมาอัดและล้างฟิล์มถ่ายรูป จ้างเหมาทำความสะอาด
จ้างเหมาดูแลสถานที่ท่องเที่ยว ฯ จ้างเหมาคนสวน จ้างเหมาคนรักษาความ
ปลอดภัย รวมถึงค่าจ้างแรงงาน บุคคล หรือจ้างเหมาบริการ เพื่อช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานที่จำเป็นหรืองานเฉพาะด้านของอบต. หรืองานบริการอ่ืน ๆ ที่จำเป็น
สำหรับการบริหารงานของ อบต.น้ำบ่อหลวง 
(12) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดำเนินการเอง 
(13) เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาที ่มีล ักษณะการจ้างทำเพื ่อให้ได้มาซึ ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง 
(14) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้า ดังนี้ 
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     14.1 ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื ่อให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 
14.2 ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึง
การปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายไฟฟ้า การบำรุงรักษา
หรือซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ 
(15) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งประปา ดังนี้ 
     15.1 ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นได้ใช ้บริการน้ำประปา  รวมถึงค่าติดตั ้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์
ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา 
     15.2 ค ่าจ ้างเหมาเด ินท่อประปาและติดต ั ้งอ ุปกรณ์ประปาเพิ ่มเติม
รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปา
และอุปกรณ ์
(16) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโทรศัพท์ ดังนี้ 
     16.1 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่อง 
โทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน 
(17) เพื ่อจ่ายเป็นค่าติดตั ้งเครื ่องรับสัญญาณต่าง  ๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ 
     - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานการเกษตร (00320) 
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ     
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 1,000 บาท 

      

  
เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี ้ยเลี ้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที ่พัก ค่าบริการ              
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบินค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิและได้รับคำสั ่งให้
เดินทางไปราชการ ฯลฯ  
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)             
พ.ศ. 2561 
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานการเกษตร (00320) 
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)  
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    โครงการยกระดับผลผลิตทางการเกษตรสู่เกษตรอินทรีย์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมยกระดับผลผลิตทางการ
เกษตรสู่อินทร์ 
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537       
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานการเกษตร (00320) 
งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 391 ลำดับที่ 13 

      

   ค่าวัสดุ รวม 12,000 บาท 
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2,000 บาท 

      

  
วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา 
น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ  
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น 
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานการเกษตร (00320) 
งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
     1. วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น เคียว สปริงเกลอร์ 
(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี ่พรวนดิน ระหว่าง
แถว เครื ่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน (สำเร็จรูป)กระชัง มีดตัด
ต้นไม้ ฯลฯ 
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     2. วัสดุสิ ้นเปลือง ได้แก่ สิ ่งของที ่โดยสภาพมีลักษณะเมื ่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คง
สภาพเดิม เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พืชและสัตว์ อาหาร
สัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธุ ์พ ืช เช ่นใบมีด เช ือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกัน                 
แก๊สพิษ ฯลฯ 
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานการเกษตร (00320) 
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)  
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 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 10,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 10,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ    

    โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหา
หมอกควัน 
     1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537        
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานการเกษตร (00320) 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (00322) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 389 ลำดับที่ 11 
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แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 16,372,532 บาท 
  งบกลาง รวม 16,372,532 บาท 
   งบกลาง รวม 16,372,532 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 90,726 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานจ้างอบต. น้ำบ่อหลวง 
     1. ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533                  
เรื่องการจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
     2. ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว81 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื ่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.จังหวัด            
ทุกจังหวัดและ ก.เมืองพัทยา 
     3. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
ด้านการดำเนินงานอื่น (00400)  
แผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411)  

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานจ้างอบต. น้ำบ่อหลวง  
     1. ตามหนังสือสำนักงานประกันสังคม ด่วนที่สุด ที ่รง 0625/ว5344   
ลงวันที่  16  ตุลาคม  2561 
     2. ตามหนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที ่รง 0625/ว2506   
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เร ื ่องการบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน                 
(ฉบับที ่2) 
     3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4172 
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื ่องการตั ้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน         
ด้านการดำเนินงานอื่น  (00400)  
แผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411)   

      

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 12,800,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลน้ำบ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565  
     1. ตามประกาศรายชื ่อผู ้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี  2565               
และประกาศเพ่ิมเติม ฯลฯ  
     2. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่องการซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
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และทุพพลภาพโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เร ื ่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  
     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/3749   
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
     5. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว 
ทางการตั ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 เง ินอุดหนุนทั ่วไป                      
เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู ้พิการและ
ทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทาง
สังคม  และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
     6. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ด้านการดำเนินงานอื่น (00400)  
แผนงานงบกลาง (00410) 
งานงบกลาง (00411)  

   เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 2,760,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการในตำบลน้ำบ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565
ตามประกาศรายชื ่อผู ้มีส ิทธิได้รับเบี ้ยยังชีพคนพิการ  ประจำปี 2565 และ
ประกาศเพ่ิมเติม ฯลฯ 
     1. ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2565 และประกาศ
เพ่ิมเติมฯ ฯลฯ  
     2. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่องการซักซ้อม
แนวทางการต ั ้ งงบประมาณรายจ ่ายประจำปี งบประมาณ  พ.ศ.  2563                      
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เร ื ่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/3749   
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564 
     5. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง  ซักซ้อมแนว 
ทางการตั ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 เง ินอุดหนุนทั ่วไป                    
เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู ้พิการและ
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ทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทาง
สังคม  และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
     6. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ด้านการดำเนินงานอื่น (00400)  
แผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411)  

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 160,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตำบลน้ำบ่อหลวง  โดยผู้ป่วยเอดส์จะต้อง
เป็นผู้ป่วยที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน
หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ และ
เป็นผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพความหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ  
     1. ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2565
และประกาศเพ่ิมเติมฯ ฯลฯ  
     2. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  เรื่องการซักซ้อม
แนวทางการต ั ้ งงบประมาณรายจ ่ายประจำปี งบประมาณ  พ.ศ.  2563                        
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เร ื ่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/3749   
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564 
     5. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนว 
ทางการตั ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 เง ินอุดหนุนทั ่วไป                     
เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู ้พิการและ
ทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทาง
สังคม  และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
     6. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     7. ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.3/ว531  
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550  
     8. ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1957  
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551  
ด้านการดำเนินงานอื่น (00400)  
แผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411)  
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   เงินสำรองจ่าย จำนวน 100,000 บาท 

      

  
รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกัน
และยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉิน
เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม  
     1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
     2. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น  ที่ มท 0810.4/ว1520                 
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เรื ่อง ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สนับสนุนการช่วยเหลืออุทกภัย ปี 2560 
     3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.4/ว526  
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง ปี 2560  
     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0684  
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัด
ที ่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2560 
     5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
     6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095   
ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 
     7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3749  
ลงวันที ่30 มิถุนายน 2564 
ด้านการดำเนินงานอื่น (00400)  
แผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411)   

      

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 316,006 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)   
     1. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.5/ว33 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556  
     2. ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ที ่มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     3. ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื ่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ด้านการดำเนินงานอื่น (00400)  
แผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง (00411)  
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    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 21,600 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
     1. โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสมทบกองทุนประกันสังคม (อัตราตามจำนวนที่ส่วนกลาง
จัดสรรให้) ของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  
     2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสมทบกองทุนประกันสังคม (อัตราตามจำนวนที่ส่วนกลาง
จัดสรรให้) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  
     1. ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติ
ประกันสงัคม พ.ศ. 2533  เรื่องการจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
     2. ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ.
ก.ท.และ ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัดและ ก.เมืองพัทยา 
     3. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2558 
     4. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.4/ว1507  
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559  
     5. ตามหนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที ่ส ุด ที่ มท 0816.2/ว3924                  
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) 
     6. ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที ่มท 0808.5/ว31  
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเสริมเงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  2564 
    7. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที ่สุด ที่ มท 0808.4/ว592 ลงวันที่  23 กรกฎาคม 2564 เรื ่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                
เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหนา้ที่  
ณ  สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 
ด้านการดำเนินงานอื่น (00400)  
แผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411)  
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    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 104,200 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ ตามโครงการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที ่  
     1. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552  
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0891.3/ว1514  
ลงวันที ่26 กรกฎาคม 2554 
ด้านการดำเนินงานอื่น (00400)  
แผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411)  
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