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ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลน  าบอ่หลวง

อ าเภอสันปา่ตอง จังหวัดเชียงใหม่ 



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลนําบ่อหลวง

อําเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่



ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลนําบ่อหลวง

              บัดนีถงึเวลาที่คณะผูบ้รหิารขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลนําบอ่หลวง จะไดเ้สนอรา่งขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจาํป ีตอ่สภา
 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลนําบอ่หลวงอกีครังหนึ่ง  ฉะนนัในโอกาสนี คณะผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลนําบอ่หลวง  จงึขอชีแจงใหท้า่น 
 ประธานและสมาชกิทกุทา่นไดท้ราบถงึสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาํเนินการ ในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ดงัตอ่ไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 46,605,899.42 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 24,295,590.02 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 14,023,723.43 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 7 โครงการ รวม 44,431.92 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จํานวน 28,601,659.62 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 616,472.91 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 315,858.60 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 69,870.05 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 98,227.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 12,457,014.06 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 15,044,217.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 89,500.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 22,111,803.88 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 10,318,123.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,596,560.36 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,096,290.52 บาท

งบลงทุน จํานวน 341,830.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 759,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 58,100.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 1,388,441.11 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท

หนา้ 1



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลนําบ่อหลวง
อําเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 588,548.54 547,500.00 807,500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 139,920.10 566,380.00 568,380.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 546,447.28 360,500.00 360,500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 103,774.00 85,820.00 85,820.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,378,689.92 1,560,200.00 1,822,200.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,319,509.11 16,159,800.00 16,159,800.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17,319,509.11 16,159,800.00 16,159,800.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,020,117.00 18,080,000.00 18,218,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17,020,117.00 18,080,000.00 18,218,000.00

รวม 35,718,316.03 35,800,000.00 36,200,000.00

หนา้ 2



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 11,674,244.40 11,582,897.00 11,807,410.00

งบบุคลากร 9,485,433.59 13,548,200.00 12,189,190.00

งบดําเนินงาน 3,721,436.02 6,158,623.00 7,440,080.00

งบลงทุน 3,331,639.66 3,640,280.00 3,814,200.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 942,003.11 620,000.00 949,120.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 29,174,756.78 35,570,000.00 36,200,000.00

รวม 29,174,756.78 35,570,000.00 36,200,000.00

หนา้ 3



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง

อําเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,389,130

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 771,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 4,942,360

แผนงานสาธารณสุข 2,082,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 85,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 651,200

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 451,500

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,704,400

แผนงานการเกษตร 316,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 11,807,410

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 36,200,000

หนา้ 4



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 4,917,530 218,400 1,401,400 6,537,330

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,829,280 0 0 1,829,280

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,088,250 218,400 1,401,400 4,708,050

งบดําเนินงาน 2,477,000 86,000 569,000 3,132,000

    ค่าตอบแทน 805,000 46,000 313,000 1,164,000

    ค่าใช้สอย 1,092,000 30,000 146,000 1,268,000

    ค่าวัสดุ 253,000 10,000 70,000 333,000

    ค่าสาธารณูปโภค 327,000 0 40,000 367,000

งบลงทุน 613,800 0 77,000 690,800

    ค่าครุภัณฑ์ 613,800 0 77,000 690,800

งบเงินอุดหนุน 29,000 0 0 29,000

    เงินอุดหนุน 29,000 0 0 29,000

รวม 8,037,330 304,400 2,047,400 10,389,130

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 608,000 0 608,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 608,000 0 608,000

งบดําเนินงาน 54,000 109,000 163,000

    ค่าตอบแทน 22,000 0 22,000

    ค่าใช้สอย 22,000 99,000 121,000

    ค่าวัสดุ 10,000 10,000 20,000

รวม 662,000 109,000 771,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง
อําเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

ห
น

า้ 5



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 542,660 2,282,000 0 2,824,660

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 542,660 2,282,000 0 2,824,660

งบดําเนินงาน 265,000 1,307,580 80,000 1,652,580

    ค่าตอบแทน 110,000 128,000 0 238,000

    ค่าใช้สอย 125,000 662,220 80,000 867,220

    ค่าวัสดุ 30,000 401,960 0 431,960

    ค่าสาธารณูปโภค 0 115,400 0 115,400

งบเงินอุดหนุน 0 465,120 0 465,120

    เงินอุดหนุน 0 465,120 0 465,120

รวม 807,660 4,054,700 80,000 4,942,360

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 240,000 240,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 240,000 240,000

งบดําเนินงาน 1,617,000 1,617,000

    ค่าตอบแทน 159,000 159,000

    ค่าใช้สอย 1,452,000 1,452,000

    ค่าวัสดุ 6,000 6,000

งบเงินอุดหนุน 225,000 225,000

    เงินอุดหนุน 225,000 225,000

รวม 2,082,000 2,082,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 85,000 85,000

    ค่าใช้สอย 85,000 85,000

รวม 85,000 85,000

ห
น

า้ 6



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 427,200 427,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 427,200 427,200

งบดําเนินงาน 224,000 224,000

    ค่าตอบแทน 64,000 64,000

    ค่าใช้สอย 160,000 160,000

รวม 651,200 651,200

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง

ถิ่น
งานวิชาการวางแผนและส่ง

เสริมการท่องเที่ยว รวม

งบดําเนินงาน 15,000 195,000 56,500 0 266,500

    ค่าใช้สอย 15,000 140,000 56,500 0 211,500

    ค่าวัสดุ 0 55,000 0 0 55,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 150,000 35,000 185,000

    เงินอุดหนุน 0 0 150,000 35,000 185,000

รวม 15,000 195,000 206,500 35,000 451,500

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน รวม

งบบุคลากร 1,242,000 120,000 1,362,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,242,000 120,000 1,362,000

งบดําเนินงาน 209,000 10,000 219,000

    ค่าตอบแทน 77,000 10,000 87,000

    ค่าใช้สอย 92,000 0 92,000

    ค่าวัสดุ 40,000 0 40,000

งบลงทุน 0 3,123,400 3,123,400

    ค่าครุภัณฑ์ 0 10,000 10,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 3,113,400 3,113,400

รวม 1,451,000 3,253,400 4,704,400

ห
น

า้ 7



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ
ป่าไม้ รวม

งบบุคลากร 190,000 0 190,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 190,000 0 190,000

งบดําเนินงาน 71,000 10,000 81,000

    ค่าตอบแทน 11,000 0 11,000

    ค่าใช้สอย 40,000 10,000 50,000

    ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 0 45,000 45,000

    เงินอุดหนุน 0 45,000 45,000

รวม 261,000 55,000 316,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,807,410 11,807,410

    งบกลาง 11,807,410 11,807,410

รวม 11,807,410 11,807,410

ห
น

า้ 8



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,389,130

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 771,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 4,942,360

แผนงานสาธารณสุข 2,082,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 85,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 651,200

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 451,500

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,704,400

แผนงานการเกษตร 316,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 11,807,410

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 36,200,000

โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศยัอาํนาจตามความในพระราชบญัญตัิ
พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จงึตราข้อบญัญตัขิึน้ไว้โดยความเห็นชอบของสภาองคก์าร
บรหิาร ส่วนตาํบลน้ําบ่อหลวง และโดยอนุมตัขิองนายอาํเภอสนัป่าตอง

ข้อ 1. ข้อบญัญตั ิน้ีเรียกว่า ข้อบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบญัญตั ิน้ีให้ใช้บงัคบัต ัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจาํนวนรวมท ัง้สิน้ 36,200,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายท ั่วไป จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป เป็นจาํนวนรวมท ัง้สิน้
36,200,000 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานได้ดงัน้ี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง
อําเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลนําบ่อหลวง
อําเภอ สันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 260,000.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 414,491.57 420,626.22 436,552.78 434,300.00 0.00 % 434,300.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 52,553.52 58,773.50 84,415.76 59,100.00 0.00 % 59,100.00

     ภาษีป้าย 45,410.00 54,198.00 67,580.00 54,100.00 0.00 % 54,100.00

รวมหมวดภาษีอากร 512,455.09 533,597.72 588,548.54 547,500.00 807,500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,571.40 1,610.20 2,183.10 1,600.00 0.00 % 1,600.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 9,039.00 4,525.00 4,313.00 7,000.00 0.00 % 7,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 29,260.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา 310.00 400.00 270.00 400.00 0.00 % 400.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,260.00 1,210.00 2,070.00 1,200.00 0.00 % 1,200.00

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 486,000.00 0.00 % 486,000.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 3,070.00 3,680.00 2,170.00 3,680.00 0.00 % 3,680.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 1,600.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 182,605.00 50,234.36 63,384.00 51,000.00 0.00 % 51,000.00

     ค่าปรับอื่น ๆ 2,000.00 0.00 11,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 7,460.00 9,260.00 13,380.00 9,200.00 0.00 % 9,200.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 985.00 1,407.00 1,310.00 1,400.00 0.00 % 1,400.00

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  17:55:22 หน้า : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 500.00 2,900.00 5,580.00 2,900.00 0.00 % 2,900.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 208,800.40 76,826.56 139,920.10 566,380.00 568,380.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 236,631.96 569,470.50 546,447.28 360,500.00 0.00 % 360,500.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 236,631.96 569,470.50 546,447.28 360,500.00 360,500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าขายแบบแปลน 19,500.00 4,000.00 2,000.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 326.00 500.00 974.00 500.00 0.00 % 500.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 88,490.00 81,320.00 100,800.00 81,320.00 0.00 % 81,320.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 108,336.00 85,820.00 103,774.00 85,820.00 85,820.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 499,649.57 819,573.93 842,829.77 819,500.00 0.00 % 819,500.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,478,352.35 7,657,963.58 7,844,930.03 7,657,950.00 0.00 % 7,657,950.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,408,418.24 2,417,005.27 2,636,262.76 2,417,000.00 0.00 % 2,417,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 305,414.79 352,765.24 275,000.56 352,750.00 0.00 % 352,750.00

     ภาษีสุรา 1,010,432.63 1,025,292.52 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 2,173,448.90 2,470,834.37 3,962,811.11 3,195,450.00 0.00 % 3,195,450.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 26,074.98 51,291.80 36,732.88 51,200.00 0.00 % 51,200.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 34,700.32 31,960.11 30,899.00 31,950.00 0.00 % 31,950.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 1,434,185.00 1,664,874.00 1,690,043.00 1,634,000.00 0.00 % 1,634,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 0.00 1,010.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,370,676.78 16,492,570.82 17,319,509.11 16,159,800.00 16,159,800.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 5,694,144.00 16,510,465.00 17,020,117.00 18,080,000.00 0.76 % 18,218,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 5,694,144.00 16,510,465.00 17,020,117.00 18,080,000.00 18,218,000.00

รวมทุกหมวด 22,131,044.23 34,268,750.60 35,718,316.03 35,800,000.00 36,200,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  17:55:22 หน้า : 3/3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง

อําเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 36,200,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 807,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 260,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 434,300 บาท
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 59,100 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 54,100 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 568,380 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,600 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 7,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จํานวน 400 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,200 บาท
ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 486,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 3,680 บาท
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 51,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 9,200 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,400 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 2,900 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 360,500 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 360,500 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 85,820 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 4,000 บาท
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 500 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 81,320 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,159,800 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 819,500 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,657,950 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,417,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 352,750 บาท
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,195,450 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 51,200 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 31,950 บาท

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  17:55:43 หน้า : 1/2
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ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 1,634,000 บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 18,218,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 18,218,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  17:55:44 หน้า : 2/2
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 234,929 0 0 0 100 % 342,720

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 19,249 0 0 0 100 % 28,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 19,249 0 0 0 100 % 28,080

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 104,284 7,200 0 0 100 % 57,600

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1,994,400 2,035,045.16 1,893,600 1,713,065 -19.86 % 1,372,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,372,111 2,042,245.16 1,893,600 1,713,065 1,829,280

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,707,203 1,620,250 1,629,354.84 1,778,740 19.48 % 2,125,250

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 79,800 84,000 89,000 84,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 157,025 150,500 126,000 168,000 50 % 252,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 218,900 223,620 234,780 248,260 9.16 % 271,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 652,170 458,280 462,115 590,663 -32.28 % 400,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 75,740 60,000 52,305 60,000 -33.33 % 40,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,890,838 2,596,650 2,593,554.84 2,929,663 3,088,250

รวมงบบุคลากร 5,262,949 4,638,895.16 4,487,154.84 4,642,728 4,917,530

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง
อําเภอสันป่าตอง    จังหวัดเชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  17:56:14 หน้า : 1/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 48,100 0 100,000 450 % 550,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 3,000 66.67 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 118,200 101,900 145,000 107,500 86.05 % 200,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 22,168.25 22,000 25,100 45,000 11.11 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 140,368.25 172,000 170,100 255,500 805,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 214,697.78 92,516.38 55,167.5 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 135,100 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 0 0 0 0 100 % 100,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,791 9,327 19,844 65,000 -38.46 % 40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล 0 0 0 1,000 0 % 1,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต. พบประชาชน 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความรู้การ
ปกครองฯ 0 0 0 0 100 % 12,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรและศึกษาดูงานนอกสถานที่ 0 0 0 0 100 % 90,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยว
กับกฎหมายที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน 0 0 0 0 100 % 12,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ 
ประกวดการแข่งขันต่าง ๆ 0 0 0 0 100 % 2,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 70,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 174,215 138,614.06 0 150,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 0 0 196,592.6 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 0 0 0 0 100 % 374,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  และพวงมาลา 0 1,000 0 0 0 % 0

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 0 0 1,000 5,000 0 % 5,000

โครงการจ้างเหมาแม่บ้าน 0 0 0 0 100 % 108,000

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง  
พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น ของ 
อบต.นํ้าบ่อหลวง

94,735 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล
นํ้าบ่อหลวง

0 0 77,776 0 0 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานประชา
สัมพันธ์และการอํานวยความสะดวกใน
การบริการประชาชน ของ อบต. นํ้าบ่อ
หลวง

0 0 0 0 100 % 108,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานประชา
สัมพันธ์และการอํานวยความสะดวกใน
การบริการประชาชนของ อบต.นํ้าบ่อ
หลวง

0 88,000 88,000 108,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการจัดทําบัญชีครัว
เรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตําบลนํ้าบ่อหลวง

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 0 11,020 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 125,768.08 58,761.2 59,602.29 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 630,206.86 399,238.64 497,982.39 544,100 1,092,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 166,345 106,949 85,476.85 90,000 -66.67 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 1,500 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 14,988 7,228 9,752 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,905.9 22,260 7,490 17,000 194.12 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 95,004.87 89,823.75 104,436.8 150,000 -20 % 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 812 0 0 3,000 0 % 3,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 66,050 73,860 44,540 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 347,105.77 300,120.75 253,195.65 330,000 253,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 200,747.16 166,541.31 204,165.44 218,000 0.92 % 220,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 4,235 3,225 4,100 9,000 -33.33 % 6,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 38,426.96 24,102.47 21,465.27 24,000 0 % 24,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 1,825 2,086 1,853 4,000 25 % 5,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 70,620 70,620 70,620 70,620 1.95 % 72,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 315,854.12 266,574.78 302,203.71 325,620 327,000

รวมงบดําเนินงาน 1,433,535 1,137,934.17 1,223,481.75 1,455,220 2,477,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 88,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร 0 9,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 31,993 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถ
บรรทุก ดีเซล จํานวน 1 คัน 0 0 0 868,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 KVA 
พร้อมตู้ MDB 0 0 0 0 100 % 495,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 20 ล้านพิกเซล 0 0 0 0 100 % 19,300

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จํานวน 2 เครื่อง

0 0 0 0 100 % 34,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผลแบบที่ 1 ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 3 เครื่อง 0 0 0 0 100 % 7,500

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
ของสํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วน
ตําบลนํ้าบ่อหลวง จํานวน  2  ชุด ราคา
ชุดละ  16,000  บาท

0 0 30,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA ของสํานักงานปลัด องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง จํานวน  5 ชุด  
ราคาชุดละ 2,500 บาท

0 0 11,450 0 0 % 0

สแกนเนอร์จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0 0 100 % 36,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 88,000 40,993 41,450 868,000 613,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ
ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการติดตั้งระบบนํ้าสํารองใช้อุปโภค
ในองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง 0 0 0 29,672 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง 0 0 0 369,340 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 399,012 0

รวมงบลงทุน 88,000 40,993 41,450 1,267,012 613,800

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น 40,000 0 20,000 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 40,000 0 20,000 0 0

รวมงบรายจ่ายอื่น 40,000 0 20,000 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27,000 0 27,000 0 0 % 0

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อําเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่

0 0 0 27,000 0 % 27,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 27,000 0 0 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันป่า
ตอง โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐ
พิธี

0 0 0 7,000 -71.43 % 2,000

รวมเงินอุดหนุน 27,000 0 54,000 34,000 29,000

รวมงบเงินอุดหนุน 27,000 0 54,000 34,000 29,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,851,484 5,817,822.33 5,826,086.59 7,398,960 8,037,330
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 219,964 296,760 253,087 328,000 -33.41 % 218,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 219,964 296,760 253,087 328,000 218,400

รวมงบบุคลากร 219,964 296,760 253,087 328,000 218,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 1,000 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,100 4,200 2,100 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 2,100 4,200 2,100 47,000 46,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7,188 41,700 5,973.67 30,000 -66.67 % 10,000

โครงการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนา
ตําบลนํ้าบ่อหลวง 24,092 12,720 0 0 0 % 0

โครงการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทํา
แผนชุมชน 3,545 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 34,825 54,420 5,973.67 45,000 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 10,000

รวมงบดําเนินงาน 36,925 58,620 8,073.67 92,000 86,000

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อ
กําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ(โบนัส) 

0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 20,000 0

รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 20,000 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 256,889 355,380 261,160.67 440,000 304,400

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,076,057 1,106,580 1,043,838.06 1,245,975 -3.69 % 1,200,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 3,885 -100 % 0

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 131,000 9.54 % 143,500

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 15,570 2.12 % 15,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,238,057 1,268,580 1,205,838.06 1,438,430 1,401,400

รวมงบบุคลากร 1,238,057 1,268,580 1,205,838.06 1,438,430 1,401,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8,750 7,000 83,900 250,000 -18 % 205,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 1,785 0 3,000 66.67 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 33,500 64,900 27.89 % 83,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 2,100 2,100 5,000 300 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 8,750 10,885 119,500 322,900 313,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 27,500 28,977.4 29,000 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 35,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 0 0 0 0 100 % 70,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล 0 0 0 0 100 % 3,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1,900 26,559 19,808 80,000 -100 % 0

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 0 0 0 0 100 % 3,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล
นํ้าบ่อหลวง

0 0 0 33,900 -100 % 0

โครงการอบรมประชาคมหมู่บ้านในด้าน
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง 
อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

0 3,975 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 400 6,050 0 12,000 -16.67 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 29,800 65,561.4 48,808 160,900 146,000

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  17:56:14 หน้า : 9/55

ห
น

า้ 24



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 47,301.1 28,725.05 27,742 40,000 -25 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,160 0 0 1,000 400 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,416 34,450 23,390 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 78,877.1 63,175.05 51,132 71,000 70,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 21,808 38,839 21,764 40,000 0 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 21,808 38,839 21,764 40,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 139,235.1 178,460.45 241,204 594,800 569,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้
เหล็ก 2 บาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน
กองคลัง

0 0 38,400 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร 0 0 30,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู พร้อม
ติดตั้ง ห้องกองคลังองค์การบริหารส่วน
ตําบลนํ้าบ่อหลวง จํานวน  1  ชุด  

0 0 40,200 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 0 0 0 13,600 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จํานวน 3 เครื่อง

0 0 0 0 100 % 51,000

เครื่องพิมพ์โครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 7,900 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 0 100 % 6,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา 
(18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0 0 100 % 2,600

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 6 เครื่อง 0 0 0 0 100 % 15,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า โครงการแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 2,500 -100 % 0

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
พร้อมเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพงานกองคลัง 

0 23,700 0 0 0 % 0

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จํานวน 3 
เครื่อง

0 0 0 0 100 % 2,100

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 23,700 108,600 46,000 77,000

รวมงบลงทุน 0 23,700 108,600 46,000 77,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 27,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 27,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 27,000 0 0 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,377,292.1 1,497,740.45 1,555,642.06 2,079,230 2,047,400

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,485,665.1 7,670,942.78 7,642,889.32 9,918,190 10,389,130

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 504,000 432,000 605,470 -17.42 % 500,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 56,000 48,000 79,000 36.71 % 108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 560,000 480,000 684,470 608,000

รวมงบบุคลากร 0 560,000 480,000 684,470 608,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 2,000 22,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 7,000 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 0 0 0 0 100 % 12,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 0 10,440 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 0 10,440 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 20,880 7,000 10,000 22,000

ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 20,880 7,000 12,000 54,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 580,880 487,000 696,470 662,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 405,000 0 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 45,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 450,000 0 0 0 0

รวมงบบุคลากร 450,000 0 0 0 0

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําแผนป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 4,200 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการซ้อมแผนป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 0 10,502.1 0 0 0 % 0

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 25,435 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 9,080 0 11,940 12,000 0 % 12,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 7,080 0 10,200 12,000 0 % 12,000

โครงการสํารวจเฝ้าระวังป้องกันแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 0 0 0 0 100 % 55,000

โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนใน
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 0 6,160 5,400 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 45,795 16,662.1 27,540 54,000 99,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 35,000 0 0 0 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 2,407.5 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 37,407.5 0 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 45,795 54,069.6 27,540 64,000 109,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต์สําหรับงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 9,250 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

โครงการจัดซื้อ อุปกรณ์เพิ่ม
ประสิทธิภาพงานป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 

0 20,200 0 0 0 % 0
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โครงการจัดซื้อสายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ
และอุปกรณ์ 20,200 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 29,450 20,200 0 0 0

รวมงบลงทุน 29,450 20,200 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 3,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 3,000 0 0 0 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 528,245 74,269.6 27,540 64,000 109,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 528,245 655,149.6 514,540 760,470 771,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 8,760 227,240 287,800 166,780 199.8 % 500,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 10,000 -93.4 % 660

เงินประจําตําแหน่ง 0 24,500 35,000 10,000 320 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 162,000 180,000 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 18,000 20,000 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 188,760 451,740 322,800 186,780 542,660

รวมงบบุคลากร 188,760 451,740 322,800 186,780 542,660
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 35,000 12,328 289.36 % 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 20,000

เงินช่วยเหลือบุตร 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 35,000 14,328 110,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 11,096 1,610 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 0 0 0 0 100 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 46,420 18,596 61,868 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 59,930 60,000 0 % 60,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี พ.ศ. 2560 0 47,190 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 1,391 72,200 -72.3 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 46,420 76,882 124,799 187,200 125,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 6,880 19,323 9,000 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 2,000 150 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,100 0 2,500 100 % 5,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,930 11,570 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 13,810 31,993 9,000 54,500 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,000 0 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 62,230 108,875 168,799 256,028 265,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน 15,760 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET  
Printer) 4,190 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,950 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 19,950 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 7,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 7,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 7,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 270,940 567,615 491,599 442,808 807,660
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 255,004 835,180 1,267,730.79 1,601,720 12.38 % 1,800,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 0 100 % 2,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 162,000 486,000 432,000 432,000 0 % 432,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 18,000 54,000 48,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 435,004 1,375,180 1,747,730.79 2,081,720 2,282,000

รวมงบบุคลากร 435,004 1,375,180 1,747,730.79 2,081,720 2,282,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 100,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 15,470 28,800 -2.78 % 28,000

เงินช่วยเหลือบุตร 0 2,400 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 2,400 15,470 28,800 128,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 0 0 0 0 100 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล 515,836 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

119,980 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 16,800 5,300 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 59,253.67 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง

0 470,950 481,205 410,650 -1.22 % 405,650

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง

0 108,600 123,800 116,520 68.7 % 196,570

รวมค่าใช้สอย 695,069.67 596,350 610,305 527,170 662,220

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 9,993 25,404 20,000 -50 % 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 416,458.34 365,167.74 351,090.84 362,163 8.23 % 391,960

รวมค่าวัสดุ 426,458.34 375,160.74 376,494.84 382,163 401,960

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 37,968.81 38,333.14 35,957.41 51,000 -5.88 % 48,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 5,950 5,135 4,420 6,000 400 % 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 1,500 140 % 3,600

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 12,000 140 % 28,800

รวมค่าสาธารณูปโภค 43,918.81 43,468.14 40,377.41 70,500 115,400

รวมงบดําเนินงาน 1,165,446.82 1,017,378.88 1,042,647.25 1,008,633 1,307,580
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (โรงเรียนอนุบาล 
อบต.นํ้าบ่อหลวง) เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 24,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.นํ้าบ่อหลวง) เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 8,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 32,000 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ
ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการติดตั้งระบบนํ้าสํารองใช้อุปโภค
ในโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน
ตําบลนํ้าบ่อหลวง

0 0 0 29,672 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 29,672 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 61,672 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 580,640 512,000 480,000 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนวัดนํ้าบ่อหลวง  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) 
ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียน

0 0 0 470,000 -1.04 % 465,120

รวมเงินอุดหนุน 580,640 512,000 480,000 470,000 465,120

รวมงบเงินอุดหนุน 580,640 512,000 480,000 470,000 465,120

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,181,090.82 2,904,558.88 3,270,378.04 3,622,025 4,054,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจําหมู่
บ้าน 0 55,275 55,275 60,390 32.47 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0 55,275 55,275 60,390 80,000

รวมงบดําเนินงาน 0 55,275 55,275 60,390 80,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 55,275 55,275 60,390 80,000

รวมแผนงานการศึกษา 2,452,030.82 3,527,448.88 3,817,252.04 4,125,223 4,942,360

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 240,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 240,000

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 240,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 154,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 159,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 30,000

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  17:56:14 หน้า : 21/55

ห
น

า้ 36



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ
ตําบลนํ้าบ่อหลวง 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการควบคุมป้องกันโรคไขเลือด
ออก 7,695.5 0 0 0 0 % 0

โครงการคัดแยกขยะ   ม.4, ม.7, ม.8, 
ม.10 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขนและ
กําจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่อบต.นํ้าบ่อ
หลวง

0 0 0 0 100 % 860,000

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติ
งานด้านสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 100 % 108,000

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 26,799 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันโรคเอสด์ในสถาน
ศึกษา 10,380 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก 0 0 23,612.8 75,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 0 0 24,250 30,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 141,777.6 118,954.83 312,485 344,000 -5.81 % 324,000

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ประจําปีงบประมาณ 
2563

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําใน
การดูแลด้านสุขภาพ 77,395 20,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 264,047.1 138,954.83 360,347.8 449,000 1,452,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 2,200 0 6,000 0 % 6,000
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วัสดุเครื่องแต่งกาย 8,700 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 8,700 2,200 0 6,000 6,000

รวมงบดําเนินงาน 272,747.1 141,154.83 360,347.8 455,000 1,617,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยากันยุงแบบ
ละอองฝอย (ULV) 137,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
จํานวน 2 เครื่อง 0 0 0 170,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
สาธารณสุข และงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อ
หลวง

0 11,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 137,000 11,500 0 170,000 0

รวมงบลงทุน 137,000 11,500 0 170,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 82,500 0 220,000 0 0 % 0

โครงการ To Be Number One กลุ่ม
วัยรุ่นและประชาชนในชุมชน บ้าน
หนองไหว หมู่ที่ 6

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการ To Be Number One ใน
กลุ่มวัยรุ่นและประชาชนในชุมชน บ้าน
หนองห้า หมู่ที่ 5

0 0 0 5,000 -100 % 0
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โครงการ To Be Number One ใน
กลุ่มวัยรุ่นและประชาชนในชุมชนบ้าน
สันเหนือ หมู่ที่ 10

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการ To Be Number One บ้าน
จอมแจ้ง หมู่ที่ 4 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการ To Be Number One บ้าน
หัวฝาย หมู่ที่ 7 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการกินอาหารอย่างไรให้ปลอดภัย
จากโรค บ้านแพะสันใหม่ หมู่ที่ 3 0 0 0 6,600 -100 % 0

โครงการบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวี
สมบูรณ์ (สุขาภิบาลชุมชน) บ้านหนอง
ไหว หมู่ที่ 6

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวี
สมบูรณ์ บ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ 4 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวี
สมบูรณ์ บ้านนํ้าบ่อหลวง หมู่ที่ 2 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวี
สมบูรณ์ บ้านหนองห้า หมู่ที่ 5 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวี
สมบูรณ์ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวี
สมบูรณ์บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 10 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและกําจัดลูกนํ้ายุงลาย 
บ้านหนองไหว หมู่ที่ 6 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To Be Number One หมู่ที่ 1 
บ้านโรงวัว

0 0 0 5,650 -100 % 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To Be Number One หมู่ที่ 11 
บ้านหนองหวาย

0 0 0 5,650 -100 % 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To Be Number One หมู่ที่ 2 
บ้านนํ้าบ่อหลวง

0 0 0 5,000 -100 % 0
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โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดTo Be Number One หมู่ที่ 8 บ้าน
ห้วยโท้ง

0 0 0 7,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดTo Be Number One หมู่ที่ 9 บ้าน
ต้นแก้ว

0 0 0 5,650 -100 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 1 บ้านโรง
วัว

0 0 0 7,600 -100 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 11 บ้าน
หนองหวาย

0 0 0 8,250 -100 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 9 บ้านต้น
แก้ว

0 0 0 8,250 -100 % 0

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เรื่อง
ไอโอดีน บ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ 4 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เรื่อง
ไอโอดีน บ้านหนองห้า หมู่ที่ 5 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เรื่อง
ไอโอดีน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เรื่อง
ไอโอดีนบ้านสันเหนือ หมู่ที่ 10 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เรื่อง
ไอโอดีนบ้านห้วยโท้ง หมู่ที่ 8 0 0 0 6,500 -100 % 0

โครงการอบรมหมอพื้นบ้านในพระราช
ประสงค์บ้านต้นแก้ว หมู่ที่ 9 0 0 0 6,100 -100 % 0

โครงการอบรมหมอพื้นบ้านในพระราช
ประสงค์บ้านโรงวัว หมู่ที่ 1 0 0 0 6,750 -100 % 0

โครงการอบรมหมอพื้นบ้านในพระราช
ประสงค์บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 11 0 0 0 6,100 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎจราจร 
บ้านแพะสันใหม่ หมู่ที่ 3 0 0 0 7,200 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้า
นม บ้านนํ้าบ่อหลวง หมู่ที่ 2 0 0 0 5,000 -100 % 0
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โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้า
นม-มดลูก บ้านแพะสันใหม่ หมู่ที่ 3 0 0 0 6,200 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้า
นม-มดลูกบ้านห้วยโท้ง หมู่ที่ 8 0 0 0 6,500 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

0 0 0 5,000 0 % 5,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

0 0 0 5,000 0 % 5,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

0 0 0 5,000 0 % 5,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

0 0 0 5,000 0 % 5,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

0 0 0 5,000 0 % 5,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

0 0 0 5,000 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

0 0 0 5,000 0 % 5,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

0 0 0 5,000 0 % 5,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

0 0 0 5,000 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

0 0 0 5,000 0 % 5,000
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

0 0 0 5,000 0 % 5,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ละ 
20,000 บาท (โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข) ม.1

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ละ 
20,000 บาท (โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข) ม.10

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ละ 
20,000 บาท (โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข) ม.11

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ละ 
20,000 บาท (โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข) ม.2

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ละ 
20,000 บาท (โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข) ม.3

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ละ 
20,000 บาท (โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข) ม.5

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ละ 
20,000 บาท (โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข) ม.6

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ละ 
20,000 บาท (โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข) ม.8

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ละ 
20,000 บาท (โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข) ม.9

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 82,500 0 220,000 275,000 225,000

รวมงบเงินอุดหนุน 82,500 0 220,000 275,000 225,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 492,247.1 152,654.83 580,347.8 900,000 2,082,000
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งานโรงพยาบาล

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 55,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 55,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 55,000 0 0

รวมงานโรงพยาบาล 0 0 55,000 0 0

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก  ปีงบประมาณ 2560 0 15,594.8 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 0 2,460 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 18,054.8 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 18,054.8 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 18,054.8 0 0 0

รวมแผนงานสาธารณสุข 492,247.1 170,709.63 635,347.8 900,000 2,082,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยาก
ไร้ 0 0 0 0 100 % 70,000

โครงการบ้านเพื่อผู้ยากไร้ 0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย 0 3,000 0 15,000 0 % 15,000

โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติ 0 19,857.5 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 22,857.5 0 75,000 85,000

รวมงบดําเนินงาน 0 22,857.5 0 75,000 85,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader)

0 0 0 700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 700 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 700 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 22,857.5 0 75,700 85,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 22,857.5 0 75,700 85,000
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 715,775 598,988.09 683,120 1,006,290 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 1,665 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 759,440 640,988.09 725,120 1,048,290 0

รวมงบบุคลากร 759,440 640,988.09 725,120 1,048,290 0

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 2,000 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 24,000 21,900 23,000 32,200 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 4,400 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 24,000 21,900 27,400 54,200 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 107,535.38 19,260 1,000 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 600 2,320 1,100 70,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานธุรการ 
งานบริการ และงานการประสาน
สาธารณูปโภคของกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง

0 88,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000 0 18,851 170,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 113,135.38 109,580 20,951 250,000 0
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 21,268 24,251 13,338.75 20,000 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 50,073 13,856 3,952.6 35,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 42,300 29,540 22,000 30,000 -100 % 0

วัสดุสํารวจ 23,900 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 137,541 67,647 39,291.35 85,000 0

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 159 560 264 1,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 159 560 264 1,000 0

รวมงบดําเนินงาน 274,835.38 199,687 87,906.35 390,200 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 0 0 0 13,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล เพื่อดําเนินการตามโครงการแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต. นํ้า
บ่อหลวง

0 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เพื่อดําเนินการ
ตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของ อบต. นํ้าบ่อหลวง  
จํานวน  1  ชุด

0 0 0 7,100 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟสําหรับคอมพิวเตอร์ 
เพื่อดําเนินการตามโครงการแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินของ อบต. นํ้าบ่อ
หลวง

0 0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 45,200 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการจ้างเหมาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ทางหลวงท้องถิ่นพร้อมติดตั้งใน
เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนํ้าบ่อหลวง

58,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 58,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 58,000 0 0 45,200 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,092,275.38 840,675.09 813,026.35 1,483,690 0

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 63,000 108,000 108,000 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 7,000 12,000 12,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 70,000 120,000 120,000 0

รวมงบบุคลากร 0 70,000 120,000 120,000 0

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 1,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 1,000 0

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,733.39 77,703.4 24,773.2 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 20,733.39 77,703.4 24,773.2 50,000 0

รวมงบดําเนินงาน 20,733.39 77,703.4 24,773.2 51,000 0
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งลําโพงกระจายข่าว 
พร้อมอุปกรณ์เครื่องเสียงประกอบ 1 ชุด 
บ้านต้นแก้ว หมู่ที่ 9

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งลําโพงกระจายข่าว 
พร้อมอุปกรณ์เครื่องเสียงประกอบ 1 ชุด 
บ้านแพะสันใหม่ หมู่ที่ 3

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งลําโพงกระจายข่าว 
พร้อมอุปกรณ์เครื่องเสียงประกอบ 1 ชุด 
บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 10 

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งลําโพงกระจายข่าว 
พร้อมอุปกรณ์เครื่องเสียงประกอบ 1 ชุด 
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโท้ง

89,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 89,000 0 0 300,000 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  แบบไม่มีไหล่ทาง เลียบลําเหมือง
ไม่ไร่ลอ  บ้านหนองห้า หมู่ที่ 5

185,500 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหน้าบ้านนายไชยวัฒ  จันทอง 
หมู่ที่ 4 บ้านจอมแจ้ง

0 0 0 43,750 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน นายธงชัย  หลวงอภิรักษ์ 
หมู่ที่ 10 บ้านสันเหนือ

0 0 0 66,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ้า ตามถนน
สายทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 125-01 
เชื่อมคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 บ้านแพะ
สันใหม่

0 0 0 196,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า แบบราง
เปิด พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวฝาย  หมู่ที่ 7

178,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า 0 0 0 480,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กตามถนนสายทางหลวงท้อง
ถิ่น ชม.ถ -125.01 ช่วงหน้าบ้านตาคํา
กันทวงค์ เชื่อมซอย 1 หมู่ที่ 3 บ้านแพะ
สันใหม่

0 0 0 332,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายทางหลวงท้องถิ่น 
ชม.ถ 125-01 ช่วง กม. 0+000 – 
1+000 หมู่ที่ 2 บ้านนํ้าบ่อหลวง

0 0 0 468,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบตัวยูและบ่อพักนํ้า คสล
.จํานวน  2 จุด และท่อลอด  คอนกรีต
เสริมเหล็ก ชั้น 3 จํานวน 1 จุด 6 ท่อน

197,006.58 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กสายถนน ชม.ถ  125-01 เส้น
หน้าวัดหัวฝาย หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย

0 0 0 330,730 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กสายไปที่พักสงฆ์ห้วยพระเจ้า 
ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 10 บ้านสันเหนือ

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กสายไปที่พักสงฆ์ห้วยพระเจ้า 
หมู่ที่ 10 บ้านสันเหนือ

0 0 0 139,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายธงชัย  หลวง
อภิรักษ์  หมู่ที่ 10 บ้านสันเหนือ

0 0 0 25,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าแบบเปิด 
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้าน
หัวฝาย หมู่ที่ 7 

0 0 0 20,670 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าแบบมีฝา
เปิด พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 10 

0 0 0 2,500 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าสายหน้า
บ้าน นายเลิศ  ชัยวรรณ หมู่ที่ 10 บ้าน
สันเหนือ

0 0 0 35,700 -100 % 0

โครงการขยายไหล่ทางซอย 1 บ้านนํ้า
บ่อหลวงหมู่ที่ 2 เชื่อม บ้านโรงวัวหมู่ที่ 
1

0 0 0 24,480 -100 % 0

โครงการซ่อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ้า ซอย
ตรงข้ามหน้าบ้าน ส.อบต ไพรัช หมู่ที่ 6 
บ้านหนองไหว

0 0 0 32,000 -100 % 0

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยโรงนํ้าดื่ม หมู่ที่ 2 บ้านนํ้าบ่อ
หลวง

0 0 0 45,000 -100 % 0

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก
คอนกรีต ซอย 2  หมู่ที่ 8  บ้านห้วยโท้ง 0 0 0 56,000 -100 % 0

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก
คอนกรีต ซอย 4  หมู่ที่ 8  บ้านห้วยโท้ง 0 0 0 142,000 -100 % 0

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก
คอนกรีต สายทางหลักบ้านหนองหวาย 
หมู่ที่ 11 ช่วงที่ 1

0 0 0 287,600 -100 % 0

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก
คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านโรงวัวช่วงที่ 1 
ซอยข้างปั๊มนํ้ามันเชื่อมซอย 8

0 0 0 294,500 -100 % 0

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก
คอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านแพะสันใหม่ ถนน
ซอย 7

0 0 0 34,220 -100 % 0

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก
คอนกรีตซอย 4 หมู่ที่ 4 บ้านจอมแจ้ง 0 0 0 93,000 -100 % 0

โครงการบรูณะผิวทางลูกรังบดอัดแน่ 
เลียบคลองซอยชลประทาน จากหมู่ที่ 1 
ตําบลนํ้าบ่อหหลวง เชื่อม หมู่ที่ 5 ตําบล
สันกลาง

107,200 0 0 0 0 % 0

โครงการบูรณะ ซ่อมสร้างผิวทางแอ
สฟัลท์คอนกรีต บ้านจอมแจ้ง ซอย 2 หมู่
ที่ 4  ตําบลนํ้าบ่อหลวง อําเภอสันป่าตอง 
 จังหวัดเชียงใหม่  

0 131,000 0 0 0 % 0
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โครงการบูรณะ ซ่อมสร้างผิวทางแอ
สฟัลท์คอนกรีต เลียบลําเหมืองศรีหมื่น 
บ้านนํ้าบ่อหลวง หมู่ที่ 2  ตําบลนํ้าบ่อ
หลวง  อําเภอสันป่าตอง  จังหวัด
เชียงใหม่  

0 160,000 0 0 0 % 0

โครงการบูรณะ เสริมผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต บ้านโรงวัว หมู่ที่ 1ตําบลนํ้าบ่อ
หลวง  อําเภอสันป่าตอง  จังหวัด
เชียงใหม่ 

0 351,000 0 0 0 % 0

โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านนํ้าบ่อ
หลวง

0 0 479,000 0 0 % 0

โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 7 0 0 297,000 0 0 % 0

โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 บ้านหนอง
หวาย หมู่ที่ 11

0 0 109,000 0 0 % 0

โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองซอยชล
ประทาน บ้านโรงวัว หมู่ที่ 1

0 0 217,700 0 0 % 0

โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลําเหมืองไม้ไร่
ลอ บ้านหนองห้า หมู่ที่ 5

0 0 281,000 0 0 % 0

โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็กเลียบห้วยตุ๊โก๋ บ้าน
หนองไหว หมู่ที่ 6

0 0 406,900 0 0 % 0

โครงการบูรณะถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต ซอย 2 ข้างวัดจอมแจ้ง หมู่ที่ 4 
บ้านจอมแจ้ง แยกจากถนนทางหลวง
ท้องถิ่นสายนํ้าบ่อหลวง –ห้วยโท้ง ช่วงที่ 
1

180,000 0 0 0 0 % 0

โครงการบูรณะผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต  บ้านต้นแก้ว ซอย 4 หมูที่ 9 201,600 0 0 0 0 % 0

โครงการบูรณะผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต บ้านหนองหวาย  ซอย 2 หมู่ที่ 
11

170,500 0 0 0 0 % 0
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โครงการบูรณะผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต ฝั่งตะวันออกลําเหมืองศรีหมื่น 
หมู่ที่ 2

201,600 0 0 0 0 % 0

โครงการบูรณะเสริมผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต ซอย 1 บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 10 0 0 149,000 0 0 % 0

โครงการบูรณะเสริมผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต ซอย 2 บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 10 0 0 248,000 0 0 % 0

โครงการบูรณะเสริมผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต ซอย 3 บ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ 4 0 0 269,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางผิวแอ
สฟัทล์คอนกรีตทางไปวัดหนองหวาย 
บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 11

0 0 109,000 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหนองไหว หมู่ที่ 6 0 0 0 6,280 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก
สําเร็จรูป หมู่ที่ 6 บ้านหนองไหว สายลํา
ห้วยปู่วงค์ข้างบ้าน ส. อบต.กําจัด  สุ
ทธานิน

0 0 0 166,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงคันดินกั้นนํ้าพร้อม
ปรับเกลี่ยบริเวณลํานํ้าขานด้านทิศตะวัน
ออก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโท้ง

52,669.08 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,474,075.66 642,000 2,565,600 3,370,430 0

รวมงบลงทุน 1,563,075.66 642,000 2,565,600 3,670,430 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 415,652.21 448,623.72 28,003.11 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 415,652.21 448,623.72 28,003.11 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 415,652.21 448,623.72 28,003.11 0 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 1,999,461.26 1,238,327.12 2,738,376.31 3,841,430 0
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขนและ
กําจัด  ขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต.นํ้า
บ่อหลวง

0 0 88,480 860,000 -100 % 0

โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน 0 3,357 0 40,000 -100 % 0

โครงการอบรมคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน 11,324 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 11,324 3,357 88,480 900,000 0

รวมงบดําเนินงาน 11,324 3,357 88,480 900,000 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 11,324 3,357 88,480 900,000 0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,103,060.64 2,082,359.21 3,639,882.66 6,225,120 0

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 234,130 317,700 31,442.9 237,600 1.01 % 240,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 30,000 524 % 187,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 234,130 317,700 31,442.9 267,600 427,200

รวมงบบุคลากร 234,130 317,700 31,442.9 267,600 427,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 10,000
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 1,000 0 % 1,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 15,000 36,000 33.33 % 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 6,000 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 21,000 42,000 64,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 600 7,950 0 9,000 11.11 % 10,000

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทํางาน
ในช่วงปิดภาคเรียนประจําปี 2563 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ
อาชีพของประชาชน 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตของสตรี 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการหรือผู้ด้อย
โอกาส

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 600 7,950 0 9,000 160,000

รวมงบดําเนินงาน 600 7,950 21,000 51,000 224,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ปริ๊นเตอร์) 
วัตถุประสงค์เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน

0 7,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 7,500 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 7,500 0 0 0
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 234,730 333,150 52,442.9 318,600 651,200

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจ้างนักเรียน  นักศึกษาทํางาน
ในช่วงปิดภาคเรียน ประจําปี 2560 0 34,860 0 0 0 % 0

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทํางาน
ช่วงปิดภาคเรียน ประจําปี 2559 34,260 0 0 0 0 % 0

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทํางาน
ในช่วงปิดภาคเรียน ประจําปี 2561 0 0 39,960 0 0 % 0

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทํางาน
ในช่วงปิดภาคเรียน ประจําปี 2562 0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะทาง
อาชีพของประชาชน 0 25,650 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ
อาชีพของประชาชน 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพของสตรี 98,750 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตของเด็กและเยาวชน 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ 0 0 10,100 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตของสตรีและสถาบันครอบครัว 0 0 10,163 120,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพใจ
ของผู้สูงอายุ 23,060 0 0 0 0 % 0

โครงการวัยใสห่างไกลยาเสพติด 0 0 0 10,000 -100 % 0
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โครงการวัยใสห่างไกลยาเสพติด 
ประจําปี 2560 0 8,660 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 156,070 69,170 60,223 230,000 0

รวมงบดําเนินงาน 156,070 69,170 60,223 230,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 55,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 55,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 55,000 0 0 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 211,070 69,170 60,223 230,000 0

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 445,800 402,320 112,665.9 548,600 651,200

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
พนักงาน 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 15,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 15,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 0 0 0 0 15,000
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งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นรวมใจต้าน
ภัยยาเสพติด อําเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่

0 0 0 0 100 % 35,000

โครงการแข่งขันกีฬาในระดับตําบล 
องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง 0 0 174,030 200,000 -50 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 174,030 200,000 140,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 0 0 100 % 55,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 55,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 174,030 200,000 195,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 174,030 200,000 195,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการถวายเทียนพรรษา 0 0 0 0 100 % 6,500

โครงการรสืบสานประเพณีสระเกล้าดํา
หัวผู้สูงอายุและประเพณีวันสงกรานต์ฯ 
(รดนํ้าดําหัว)

0 0 0 0 100 % 50,000
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โครงการสืบสานประเพณีสระเกล้าดําหัว
ผู้สูงอายุ และประเพณีวันสงกรานต์
ตําบล
นํ้าบ่อหลวง

0 50,000 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีสระเกล้าดําหัว
ผู้สูงอายุและประเพณีวันสงกรานต์ตําบล
นํ้าบ่อหลวง

0 0 48,160 50,000 -100 % 0

โครงการแสงธรรมส่องใจสร้างสายใย
ชุมชน 0 11,880 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 61,880 48,160 50,000 56,500

รวมงบดําเนินงาน 0 61,880 48,160 50,000 56,500

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 16,000 13,000 8,000 0 0 % 0

อุดหนุนตามโครงการประเพณีสรงนํ้า
พระบรมธาตุจํานวน 8 วัดๆละ 5,000 
บาท

0 0 0 0 100 % 40,000

อุดหนุนตามโครงการประเพณีแห่ไม้คํ้า
โพธิ์ หมู่ 1- หมู่ 11 หมู่บ้านละ 5,000 
บาท

0 0 0 0 100 % 55,000

อุดหนุนตามโครงการสืบฮีตสานฮอย
ประเพณียี่เป็งต.นํ้าบ่อหลวง หมู่ 1 - 
หมู่11 หมู่บ้านละ 5,000 บาท

0 0 0 0 100 % 55,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันป่า
ตอง ตามโครงการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562 

0 0 0 3,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  17:56:15 หน้า : 43/55

ห
น

า้ 58



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินอุดหนุนเอกชน 33,000 13,000 65,000 0 0 % 0

โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุน
โครงการสืบฮีต สายฮอยประเพณียี่เป็ง 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุน
โครงการสืบฮีต สายฮอยประเพณียี่เป็ง 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุน
โครงการสืบฮีต สายฮอยประเพณียี่เป็ง 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุน
โครงการสืบฮีต สายฮอยประเพณียี่เป็ง 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุน
โครงการสืบฮีต สายฮอยประเพณียี่เป็ง 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุน
โครงการสืบฮีต สายฮอยประเพณียี่เป็ง 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุน
โครงการสืบฮีต สายฮอยประเพณียี่เป็ง 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุน
โครงการสืบฮีต สายฮอยประเพณียี่เป็ง 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุน
โครงการสืบฮีต สายฮอยประเพณียี่เป็ง 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุน
โครงการสืบฮีต สายฮอยประเพณียี่เป็ง 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุน
โครงการสืบฮีต สายฮอยประเพณียี่เป็ง 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการงานสืบสานชาติพันธ์ ตํานาน
ศิลป์ถิ่นสันป่าตอง 0 0 0 5,000 -100 % 0
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โครงการประเพณีสรงนํ้าพระบรมธาตุ
จอมแจ้ง หมู่ที่ 4 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการประเพณีสรงนํ้าพระบรมธาตุ
วัดดอยตุ๊โก๋ หมู่ที่ 6 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการประเพณีสรงนํ้าพระบรมธาตุ
วัดต้นแก้ว หมู่ที่ 9 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการประเพณีสรงนํ้าพระบรมธาตุ
วัดทุ่งฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 2 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการประเพณีสรงนํ้าพระบรมธาตุ
วัดนํ้าบ่อหลวง หมู่ที่ 2 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการประเพณีสรงนํ้าพระบรมธาตุ
วัดโรงวัว หมู่ที่ 1 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการประเพณีสรงนํ้าพระบรมธาตุ
วัดศรีอุดม หมู่ที่ 5 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการประเพณีสรงนํ้าพระบรมธาตุ
วัดห้วยโท้้ง หมู่ที่ 8 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการประเพณีสรงนํ้าพระบรมธาตุ
วัดหัวฝาย หมู่ที่ 7 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นสร้างภูมิคุ้มกันสังคมใน
มิติวัฒนธรรม

0 0 0 5,000 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  
10 โครงการสืบสานประเพณีแห่ไม้คํา
โพธื์

0 0 0 3,000 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  
11 โครงการสืบสานประเพณีแห่ไม้คํา
โพธื์

0 0 0 3,000 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
โครงการสืบสานประเพณีแห่ไม้คําโพธื์ 0 0 0 3,000 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
โครงการสืบสานประเพณีแห่ไม้คําโพธื์ 0 0 0 3,000 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
โครงการสืบสานประเพณีแห่ไม้คําโพธื์ 0 0 0 3,000 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
โครงการสืบสานประเพณีแห่ไม้คําโพธื์ 0 0 0 3,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  17:56:15 หน้า : 45/55

ห
น

า้ 60



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
โครงการสืบสานประเพณีแห่ไม้คําโพธื์ 0 0 0 3,000 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
โครงการสืบสานประเพณีแห่ไม้คําโพธื์ 0 0 0 3,000 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
โครงการสืบสานประเพณีแห่ไม้คําโพธื์ 0 0 0 3,000 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
โครงการสืบสานประเพณีแห่ไม้คําโพธื์ 0 0 0 3,000 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
โครงการสืบสานประเพณีแห่ไม้คําโพธื์ 0 0 0 3,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 49,000 26,000 73,000 146,000 150,000

รวมงบเงินอุดหนุน 49,000 26,000 73,000 146,000 150,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 49,000 87,880 121,160 196,000 206,500

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20,000 0 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 33,000 22,000 32,000 0 0 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตาม
โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณี
ท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 3,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันป่า
ตอง   โครงการสนับสนุนการจัด
งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562

0 0 0 22,000 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันป่า
ตองโครงการสนับสนุนการจัด
งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัด
เชียงใหม่

0 0 0 0 100 % 22,000
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อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ โครงการสนับสนุนการจัด
แสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP ในงาน
ฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม่

0 0 0 0 100 % 5,000

อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอสันป่าตอง โครงการสนับสนุนการ
จัดแสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP ใน
งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปี 2562

0 0 0 5,000 -100 % 0

อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอสันป่าตอง โครงการสนับสนุนการ
จัดแสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP ใน
งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม่

0 0 0 0 100 % 5,000

อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและ
จําหน่ายสินค้า OTOP  ในงานฤดูหนาว 
และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 
ประจําปี 2562

0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 53,000 22,000 32,000 32,000 35,000

รวมงบเงินอุดหนุน 53,000 22,000 32,000 32,000 35,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 53,000 22,000 32,000 32,000 35,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 102,000 109,880 327,190 428,000 451,500
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 1,200,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 0 100 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 1,242,000

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 1,242,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 35,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 1,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 77,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล 0 0 0 0 100 % 1,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 0 0 0 0 100 % 1,000
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 92,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 209,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 1,451,000

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 120,000

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 120,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 9,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 10,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 10,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 8 
บ้านห้วยโท้ง 0 0 0 0 100 % 200,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน หมู่ที่ 8 
บ้านห้วยโท้ง 0 0 301,989.66 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายไปที่พักสงฆ์ห้วยพระเจ้าม. 10 
บ้านสันเหนือ

0 0 0 0 100 % 454,000

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอย 3 
ห้วยกว้าง ม. 4 บ้านจอมแจ้ง 0 0 0 0 100 % 250,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า แบบมีฝา
ปิดสายนํ้าบ่อหลวง - ห้วยโท้ง หมู่ที่ 3 
บ้านแพะสันใหม่

0 0 314,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 
7 บ้านหัวฝาย

0 0 0 0 100 % 412,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าสายหลัก 
ม. 5 บ้านหนองห้า ช่วงที่ 1 0 0 0 0 100 % 340,000

โครงการขุดลอกลําเหมืองศรีหมื่น หมู่ที่ 
2  บ้านนํ้าบ่อหลวง 0 0 0 0 100 % 188,000

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านโรงวัว ช่วงที่ 1 
ซอยข้างวัดโรงวัว

0 0 0 0 100 % 695,000
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โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติก
คอนกรีต บ้านแพะสันใหม่ ม.3 ถนน
ซอย 5

0 0 0 0 100 % 198,000

โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนอง
ไหว ซอยบ้าน ส.อบต.ไพรัช

0 0 0 0 100 % 79,900

โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทางแอ
สฟัลท์คอนกรีตสายทางหลักบ้านหนอง
หวายหมู่ที  11 ช่วงที่ 2

0 0 0 0 100 % 296,500

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 615,989.66 0 3,113,400

รวมงบลงทุน 0 0 615,989.66 0 3,123,400

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 615,989.66 0 3,253,400

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 615,989.66 0 4,704,400

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 158,670 217,920 112,260 142,200 33.61 % 190,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 158,670 217,920 112,260 142,200 190,000

รวมงบบุคลากร 158,670 217,920 112,260 142,200 190,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 1,000 0 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 1,000 11,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการการผลิตจุลินทรีย์
สังเคราะห์แสงฯ 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 500 0 3,000 233.33 % 10,000

โครงการผลิตและขยายเชื้อบิวเวอร์เรีย
และไตรโคเดอร์ม่า 0 0 16,250 20,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพคณะ
กรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบลนํ้าบ่อหลวง

0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 500 16,250 43,000 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 9,000 34,995 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 9,000 34,995 15,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 9,500 51,245 59,000 71,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 188,670 227,420 163,505 201,200 261,000
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งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลฯ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดทําแนวกันไฟตําบลนํ้าบ่อ
หลวง 0 27,000 27,000 0 0 % 0

โครงการจัดทําแนวกันไฟอนุรักษ์ป่า
ชุมชนตําบลนํ้าบ่อหลวง 27,000 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน 8,900 0 4,250 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 35,900 27,000 31,250 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 35,900 27,000 31,250 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนคณะกก.หมู่บ้านโครงการจัดทํา
แนวกันไฟป่า 9 ม. (หมู่บ้านละ 5,000) 
ยกเว้นม.9 กับ ม.11

0 0 0 0 100 % 45,000

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
โครงการจัดทําแนวกันไฟตําบลนํ้าบ่อ
หลวง 

0 0 0 3,000 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
โครงการจัดทําแนวกันไฟตําบลนํ้าบ่อ
หลวง 

0 0 0 3,000 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
โครงการจัดทําแนวกันไฟตําบลนํ้าบ่อ
หลวง 

0 0 0 3,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
โครงการจัดทําแนวกันไฟตําบลนํ้าบ่อ
หลวง 

0 0 0 3,000 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
โครงการจัดทําแนวกันไฟตําบลนํ้าบ่อ
หลวง 

0 0 0 3,000 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
โครงการจัดทําแนวกันไฟตําบลนํ้าบ่อ
หลวง 

0 0 0 3,000 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
โครงการจัดทําแนวกันไฟตําบลนํ้าบ่อ
หลวง 

0 0 0 3,000 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
โครงการจัดทําแนวกันไฟตําบลนํ้าบ่อ
หลวง 

0 0 0 3,000 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
โครงการจัดทําแนวกันไฟตําบลนํ้าบ่อ
หลวง 

0 0 0 3,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 27,000 45,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 27,000 45,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ 35,900 27,000 31,250 37,000 55,000

รวมแผนงานการเกษตร 224,570 254,420 194,755 238,200 316,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 88,930 109,417 82,555 114,897 2.34 % 117,590

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 4,000 -100 % 0

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 8,282,600 8,726,914 9,365,500 -3.9 % 9,000,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 2,226,400 2,265,000 2,318,400 -9.42 % 2,100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 138,000 144,000 134,500 137,500 52.73 % 210,000

สํารองจ่าย 20,504 12,700 205,771.4 133,000 -24.81 % 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 90,000 90,000 90,342 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 143,317.6 158,302 169,162 177,200 1.48 % 179,820

รวมงบกลาง 480,751.6 11,023,419 11,674,244.4 12,350,497 11,807,410

รวมงบกลาง 480,751.6 11,023,419 11,674,244.4 12,350,497 11,807,410

รวมงบกลาง 480,751.6 11,023,419 11,674,244.4 12,350,497 11,807,410

รวมแผนงานงบกลาง 480,751.6 11,023,419 11,674,244.4 12,350,497 11,807,410

รวมทุกแผนงาน 16,314,370.26 25,919,506.6 29,174,756.78 35,570,000 36,200,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง
อําเภอ สันป่าตอง   จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,037,330 บาท

งบบุคลากร รวม 4,917,530 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,829,280 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 342,720 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน 12 เดือน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล
จํานวน  12 เดือน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 28,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน

ตําบล
จํานวน 12 เดือน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล
จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 28,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน  12 เดือน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 57,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการหรือที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล
จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,372,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. ได้แก่

1.) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
2.) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
3.) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
4.) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,088,250 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,125,250 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตําบล

โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 271,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมเงิน ปรับปรุงค่าจ้างประจําปี  โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ที่ได้กําหนดโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ที่ได้กําหนดโดยคํานวณตั้ง

จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 2,477,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 805,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 550,000 บาท

1.)ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ตั้งไว้ 50,000 บาท
2.)เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจําปี   
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ตามหลักเกณฑ์การจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4)
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
3.)ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (ค่าตอบแทน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง)
ตั้งไว้ 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง
ประจําปีงบประมาณ 2563  ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4)
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 
15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  
โดยถือปฏิบัติดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ลงวันที่ 23
 เมษายน 2542
2.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว46 ลงวันที่ 7
 เมษายน 2547 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลสําหรับผู้บริหารและสําหรับหน่วย
งาน ฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
โดยถือปฏิบัติดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
บุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
โดยถือปฏิบัติดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ลงวันที่ 23
 เมษายน 2542
2.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว46 ลงวันที่ 7
 เมษายน 2547 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลสําหรับผู้บริหารและสําหรับหน่วย
งาน ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,092,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่าง
หนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําบอร์ดประชา
สัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเพื่อบริการ
ประชาชนในการรับรู้ และการจัดทําวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่อง
เที่ยว รับทราบ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ ค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยที่ทําการ อบต. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้
ประดับ ดูแลงานบ้านในที่ทําการ อบต.    ค่าล้างอัดฉีดยานพาหนะ การ
กําจัดปลวก กําจัดสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ   ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการใน
อํานาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่่ 3) พ.ศ
. 2543    
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ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนสําหรับการประชุม
อบรม สัมมนาของนายก รองนายก สมาชิกสภา  พนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่่ 3) พ.ศ
. 2543    

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
ค่าเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลและค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ท้องถิ่นฯ
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจ
งาน   หรือทัศนะศึกษา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล  เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
เนื่องในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นที่จําเป็น 
และเพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เช่น ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง
ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นที่จําเป็น .
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้งเบิกจ่าย
ค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ในการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
 

ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต. พบประชาชน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.พบประชาชน จ่ายเป็นค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับให้บริการประชาชน ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง ค่า
ป้าย   ค่ากระดาษและเครื่องเขียน ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็น 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณธค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
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ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความรู้การปกครองฯ จํานวน 12,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความรู้การ
ปกครองฯ เป็นค่าตอบแทนสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรองค่ากระดาษและ
เครื่องเขียน ค่าเอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเตรียมและตกแต่งสถาน
ที่ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ   
ตามพระราชบัญญัติระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557

ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 90,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงาน
นอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน หรือเพื่อนําองค์ความรู้
ใหม่จากสถานที่อื่นมาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษเครื่องเขียน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จําเป็นในชีวิตประจํา
วัน

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จําเป็นใน
ชีวิตประจําวัน เป็นค่าตอบแทนสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรองค่ากระดาษ
และเครื่องเขียน ค่าเอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเตรียมและตกแต่ง
สถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ   
ตามพระราชบัญญัติระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขันต่าง ๆ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน
ต่าง ๆขององค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะค่าเช่าที่พักสําหรับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของนายกฯ รองนายก  สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
เป็นไปตามระเบียบดังต่อไปนี้
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2555
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
3.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2559

ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ จํานวน 374,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเตรียมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลในการครบวาระหรือกรณี
ตําแหน่งว่าง  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 ข้อ 4 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาในการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
 

โครงการจ้างเหมาแม่บ้าน จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาในการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่่ 3) พ.ศ
. 2543    

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์และการอํานวยความสะดวกใน
การบริการประชาชน ของ อบต. นํ้าบ่อหลวง

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์
และการอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชน ของ อบต. นํ้าบ่อ
หลวง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานตามโครงการ
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่่ 3) พ.ศ
. 2543    
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
โดยถือให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
1.) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2.) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 253,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น  กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรา
ยาง นํ้าดื่ม  แผ่นพลาสติก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบ
พิมพ์ หมึก ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.) รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.) รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.) รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.) รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2.) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท  
3.) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4.) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 327,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
ตําบล   สําหรับอาคารสํานักงาน และอาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 
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ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาและนํ้าบาดาลที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล สําหรับอาคารสํานักงาน และอาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 24,000 บาท
ใช้สํารับจ่ายค่าบริการโทรศัพท์ สําหรับสํานักงาน และใช้ในราชการ ใน
การติดต่อประสานงาน

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร  ค่าส่งไปรษณีย์  ฯลฯ  ในการ
ติดต่อประสานงานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ       

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับด้านโทรคมนาคม อินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง ค่าอินเตอร์เน็ต และค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 613,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 613,800 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 KVA พร้อมตู้ MDB จํานวน 495,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 KVA พร้อมตู้ MDB
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 KVA พร้อมตู้ MDB
(เกณฑ์ราคาท้องตลาด)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จํานวน 19,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียดอย่างน้อย 20 ล้านพิก
เซล พร้อมอุปกรณ์
(เกณฑ์ราคาท้องตลาด)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จํานวน 2 เครื่อง

จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสําหรับงานสนง.ขนาดหน้าจอไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่องๆละ 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
( เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
มีนาคม 2562)
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เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ขนาด
หน้าจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
( เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
มีนาคม 2562)

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง จํานวน 7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังfไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
( เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
มีนาคม 2562)
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สแกนเนอร์จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบ
ที่ 3
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 60 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
( เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
มีนาคม 2562)

งบเงินอุดหนุน รวม 29,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 29,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

จํานวน 27,000 บาท

สนับสนุนงบประมาณโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2563 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3185 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันป่าตอง โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐ
พิธี

จํานวน 2,000 บาท

สนับสนุนงบประมาณที่ทําการปกครองอําเภอสันป่าตอง โครงการสนับ
สนุนการจัดงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ 2563 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 304,400 บาท
งบบุคลากร รวม 218,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 218,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 218,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน    12 เดือน  
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งบดําเนินงาน รวม 86,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจําปี   
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ตามหลักเกณฑ์การจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ 
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
โดยถือปฏิบัติดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนสําหรับการประชุม
อบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่่ 3) พ.ศ
. 2543     
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง    ค่า
พาหนะค่าเช่าที่พักสําหรับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
เป็นไปตามระเบียบดังต่อไปนี้
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2555
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
3.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2559

โครงการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษและเครื่องเขียน ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจ้าง
เหมาบริการเย็บเล่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น  กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรา
ยาง นํ้าดื่ม  แผ่นพลาสติก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบ
พิมพ์ หมึก ฯลฯ  

งานบริหารงานคลัง รวม 2,047,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,401,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,401,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,200,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตําบล โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 143,500 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ที่ได้กําหนดโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,900 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบลที่ได้กําหนดโดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
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งบดําเนินงาน รวม 569,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 313,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 205,000 บาท

1.)ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ตั้งไว้ 5,000 บาท
2.)เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจําปี   
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ตามหลักเกณฑ์การจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ 
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
3.)ค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบพัสดุ
ตั้งไว้ 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบพัสดุ
ประจําปีงบประมาณ 2563  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มี
เหตุพิเศษ ตําแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2562

 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  
โดยถือปฏิบัติดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ลงวันที่ 23
 เมษายน 2542
2.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว46 ลงวันที่ 7
 เมษายน 2547 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลสําหรับผู้บริหารและสําหรับหน่วย
งาน ฯลฯ
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 83,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
โดยถือปฏิบัติดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
บุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
โดยถือปฏิบัติดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ลงวันที่ 23
 เมษายน 2542
2.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว46 ลงวันที่ 7
 เมษายน 2547 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลสําหรับผู้บริหารและสําหรับหน่วย
งาน ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 146,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่าง
หนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําบอร์ดประชา
สัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเพื่อบริการ
ประชาชนในการรับรู้ รับทราบ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาค
รัฐ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทําการ อบต. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา
ต้นไม้ สวนไม้ประดับ ดูแลงานบ้านในที่ทําการ อบต.    ค่าล้างอัดฉีดยาน
พาหนะ การกําจัดปลวก กําจัดสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ   ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็น
กิจการในอํานาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่่ 3) พ.ศ
. 2543    

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนสําหรับการประชุม
อบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่่ 3) พ.ศ
. 2543     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัล จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลในการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
พาหนะค่าเช่าที่พักสําหรับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
เป็นไปตามระเบียบดังต่อไปนี้
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2555
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
3.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2559

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ในการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สิน
โดยถือให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
1.) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2.) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
5.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น  กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรา
ยาง นํ้าดื่ม  แผ่นพลาสติก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบ
พิมพ์ หมึก ฯลฯ   
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2.) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท  
3.) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4.) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร  ค่าส่งไปรษณีย์  ฯลฯ  ในการ
ติดต่อประสานงานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ       

งบลงทุน รวม 77,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 77,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จํานวน 3 เครื่อง

จํานวน 51,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
( เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
มีนาคม 2562)
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 
จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 6,300 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
( เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
มีนาคม 2562)

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 2,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
( เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
มีนาคม 2562)

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 6 เครื่อง จํานวน 15,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
( เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
มีนาคม 2562)

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 3 
เครื่อง

จํานวน 2,100 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
 - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดัน
ไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
( เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
มีนาคม 2562)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 662,000 บาท

งบบุคลากร รวม 608,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 608,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 500,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ที่ได้กําหนดโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างที่ได้กําหนดโดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 54,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 22,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

1.)เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจําปี   
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ตามหลักเกณฑ์การจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ 
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  
โดยถือปฏิบัติดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ลงวันที่ 23
 เมษายน 2542
2.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว46 ลงวันที่ 7
 เมษายน 2547 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลสําหรับผู้บริหารและสําหรับหน่วย
งาน ฯลฯ
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ค่าใช้สอย รวม 22,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะค่าเช่าที่พักสําหรับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
เป็นไปตามระเบียบดังต่อไปนี้
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2555
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
3.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2559

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน ค่าเอกสาร ป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็น ฯลฯ  
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 109,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 109,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 99,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายตามโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน ค่าเอกสาร ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็น ฯลฯ  
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 12,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ เช่นการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงาน ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ
การปฏิบัติงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่  จําเป็น ฯลฯ 
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 12,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ เช่นการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงาน ค่าเบี้ยเลี้ยงค่า
พาหนะการปฏิบัติงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่  จําเป็น ฯลฯ 

โครงการสํารวจเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสํารวจเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน  เช่น ค่าป้าย  ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็น  ฯลฯ 
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 807,660 บาท

งบบุคลากร รวม 542,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 542,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 500,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 660 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล ที่ได้กําหนดโดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตําบล โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

1.)เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจําปี   
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ตามหลักเกณฑ์การจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ 
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  
โดยถือปฏิบัติดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ลงวันที่ 23
 เมษายน 2542
2.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว46 ลงวันที่ 7
 เมษายน 2547 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลสําหรับผู้บริหารและสําหรับหน่วย
งาน ฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
โดยถือปฏิบัติดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
บุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
โดยถือปฏิบัติดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ลงวันที่ 23
 เมษายน 2542
2.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว46 ลงวันที่ 7
 เมษายน 2547 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลสําหรับผู้บริหารและสําหรับหน่วย
งาน ฯลฯ

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
บุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
โดยถือปฏิบัติดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ลงวันที่ 23
 เมษายน 2542
2.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว46 ลงวันที่ 7
 เมษายน 2547 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลสําหรับผู้บริหารและสําหรับหน่วย
งาน ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่าง
หนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําบอร์ดประชา
สัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเพื่อบริการ
ประชาชนในการรับรู้ และการจัดทําวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่อง
เที่ยว รับทราบ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ ค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยที่ทําการ อบต. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้
ประดับ ดูแลงานบ้านในที่ทําการ อบต.    ค่าล้างอัดฉีดยานพาหนะ การ
กําจัดปลวก กําจัดสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ   ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการใน
อํานาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่่ 3) พ.ศ
. 2543    

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนสําหรับการประชุม
อบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่่ 3) พ.ศ
. 2543    
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะค่าเช่าที่พักสําหรับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
เป็นไปตามระเบียบดังต่อไปนี้
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2555
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
3.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2559

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมงานวันเด็กในตําบลนํ้าบ่อ
หลวง ได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
หน้าที่ของเด็กเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1.) กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สิน
โดยถือให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
1.) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2.) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
5.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น  กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรา
ยาง นํ้าดื่ม  แผ่นพลาสติก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบ
พิมพ์ หมึก ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.) รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.) รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
พื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2.) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท  
3.) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4.) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,054,700 บาท
งบบุคลากร รวม 2,282,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,282,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,800,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 2,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานส่วนตําบล
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้าง
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 1,307,580 บาท
ค่าตอบแทน รวม 128,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

1.)เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจําปี   
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ตามหลักเกณฑ์การจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ 
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
บุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
โดยถือปฏิบัติดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ลงวันที่ 23
 เมษายน 2542
2.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว46 ลงวันที่ 7
 เมษายน 2547 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลสําหรับผู้บริหารและสําหรับหน่วย
งาน ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  17:57:05 หน้า : 28/57

หนา้ 98



ค่าใช้สอย รวม 662,220 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่าง
หนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําบอร์ดประชา
สัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเพื่อบริการ
ประชาชนในการรับรู้ และการจัดทําวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่อง
เที่ยว รับทราบ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ ค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยที่ทําการ อบต. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้
ประดับ ดูแลงานบ้านในที่ทําการ อบต.    ค่าล้างอัดฉีดยานพาหนะ การ
กําจัดปลวก กําจัดสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ   ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการใน
อํานาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่่ 3) พ.ศ
. 2543   

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนสําหรับการประชุม
อบรม สัมมนาของนายก รองนายก สมาชิกสภา  พนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่่ 3) พ.ศ
. 2543    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะค่าเช่าที่พักสําหรับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของนายกฯ รองนายก  สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ตําบล 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
เป็นไปตามระเบียบดังต่อไปนี้
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2555
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
3.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2559
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง

จํานวน 405,650 บาท

- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนฯ (อาหารกลางวัน รร.อนุบาลนํ้าบ่อหลวง)
ตั้งไว้ 220,000 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  จํานวน  55 คน  เทอมละ 850
 บาท จํานวน 2 เทอม
ตั้งไว้ 93,500 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน (หนังสือเรียน)  จํานวน  55  คนๆละ  200
  บาท
ตั้งไว้ 11,000 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน (อุปกรณ์การเรียน) จํานวน 55 คน เทอม
ละ 100 บาท จํานวน 2 เทอม
ตั้งไว้ 11,000 บาท
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (เครื่องแบบนักเรียน) จํานวน 55 คนๆละ 300
 บาท 
ตั้งไว้ 16,500 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จํานวน 55 คนๆ
ละ 215  บาท จํานวน 2 เทอม
ตั้งไว้ 23,650 บาท
- ค่าใช้จ่ายพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่รร.อนุบาล ของ อปท. จํานวน 3
 คน
ตั้งไว้ 30,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง

จํานวน 196,570 บาท

- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนฯ (อาหารกลางวัน ศพด.นํ้าบ่อหลวง)
ตั้งไว้ 93,100 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ
ตั้งไว้ 10,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
ตั้งไว้ 10,000 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  จํานวน  19 คน  เทอมละ 1700
 บาท 
ตั้งไว้ 32,000 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน (หนังสือเรียน)  จํานวน  19  คนๆละ  200
  บาท
ตั้งไว้ 3,800 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน (อุปกรณ์การเรียน) จํานวน  19  คนๆละ  200
  บาท
ตั้งไว้ 3,800 บาท
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (เครื่องแบบนักเรียน) จํานวน 19 คนๆละ 300
 บาท 
ตั้งไว้ 5,700 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จํานวน 19 คนๆ
ละ 430  บาท 
ตั้งไว้ 8,170 บาท
- ค่าใช้จ่ายพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่รร.อนุบาล ของ อปท. จํานวน 3
 คน
ตั้งไว้ 30,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 401,960 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 391,960 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารเสริม(นม)(ศพด.นํ้าบ่อหลวง)
ตั้งไว้ 61,260 บาท
 - ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารเสริม(นม)(รร.อนุบาลนํ้าบ่อหลวง)
ตั้งไว้ 109,9000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารเสริม(นม)(รร.วัดนํ้าบ่อหลวง)
ตั้งไว้ 220,800 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 115,400 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล   
สําหรับอาคารสํานักงาน และอาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยู่ในความรับผิด
ชอบ 

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาและค่านํ้าบาดาลที่ใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล   
สําหรับอาคารสํานักงาน และอาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยู่ในความรับผิด
ชอบ 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,600 บาท
ใช้สํารับจ่ายค่าบริการโทรศัพท์ สําหรับสํานักงาน และใช้ในราชการ 
ในการติดต่อประสานงาน

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร  ค่าส่งไปรษณีย์  ฯลฯ  
ในการติดต่อประสานงานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 28,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับด้านโทรคมนาคม อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
ค่าอินเตอร์เน็ต และค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ฯลฯ 

งบเงินอุดหนุน รวม 465,120 บาท
เงินอุดหนุน รวม 465,120 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนวัดนํ้าบ่อหลวง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) 
ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน

จํานวน 465,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนวัดนํ้าบ่อหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (สพฐ.) ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนัก
เรียน จํานวน 114 คนๆละ 20 บาท จํานวน  204 วัน  
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณธค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,082,000 บาท

งบบุคลากร รวม 240,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 240,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 240,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน
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งบดําเนินงาน รวม 1,617,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 159,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 154,000 บาท

1.)เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจําปี   
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ตามหลักเกณฑ์การจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ 
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
2.)ค่าตอบแทนสําหรับนักบริบาลท้องถิ่น
ตั้งไว้ 144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ประจําปีงบประมาณ 2563  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  
โดยถือปฏิบัติดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ลงวันที่ 23
 เมษายน 2542
2.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว46 ลงวันที่ 7
 เมษายน 2547 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลสําหรับผู้บริหารและสําหรับหน่วย
งาน ฯลฯ
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ค่าใช้สอย รวม 1,452,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่าง
หนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําบอร์ดประชา
สัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเพื่อบริการ
ประชาชนในการรับรู้ และการจัดทําวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่อง
เที่ยว รับทราบ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ ค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยที่ทําการ อบต. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้
ประดับ ดูแลงานบ้านในที่ทําการ อบต.    ค่าล้างอัดฉีดยานพาหนะ การ
กําจัดปลวก กําจัดสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ   ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการใน
อํานาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่่ 3) พ.ศ
. 2543    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตําบลนํ้าบ่อหลวง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตําบลนํ้าบ่อ
หลวง ประชาสัมพันธ์ โดยจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยาการ  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

โครงการคัดแยกขยะ   ม.4, ม.7, ม.8, ม.10 จํานวน 40,000 บาท
โครงการคัดแยกขยะ ม.4, ม.7, ม.8, ม.10 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดโครงการ  ค่าวัสดุ  ค่าป้าย
โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่านํ้าดื่ม นํ้าใช้ในการดําเนิน
โครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2560
3.) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
4.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557
5.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะ
มูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561  

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  17:57:05 หน้า : 34/57

หนา้ 104



โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่อบต.นํ้า
บ่อหลวง

จํานวน 860,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขนและกําจัดขยะมูล
ฝอยในเขตพื้นที่อบต.นํ้าบ่อหลวง
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่่ 3) พ.ศ
. 2543    

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านสิ่งแวด
ล้อม
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่่ 3) พ.ศ
. 2543    

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมจํานวนสุนัขและแมวในเขตตําบลนํ้าบ่อ
หลวง
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0810.5/ว4052
 เรื่อง นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสําหรับสัตว์ ปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน ประชาสัมพันธ์ โดยจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยาการ  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็น ฯลฯ 
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ประจําปีงบประมาณ 
2563

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕ /ว แนวทาง
การดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม

ค่าวัสดุ รวม 6,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา 

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  17:57:05 หน้า : 35/57

หนา้ 105



งบเงินอุดหนุน รวม 225,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 225,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ละ 20,000 บาท (โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข) ม.1

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ละ 20,000 บาท (โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข) ม.10

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ละ 20,000 บาท (โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข) ม.11

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ละ 20,000 บาท (โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข) ม.2

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ละ 20,000 บาท (โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข) ม.3

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ละ 20,000 บาท (โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข) ม.5

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ละ 20,000 บาท (โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข) ม.6

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ละ 20,000 บาท (โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข) ม.8

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ละ 20,000 บาท (โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข) ม.9

จํานวน 20,000 บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 85,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยาก
ไร้ ครอบครัวเป็นผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น . พ.ศ. 2542
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสวัสดิการสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชน  
ที่ครอบครัวเป็นผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รวมทั้งกิจกรรม
การช่วยเหลือประชาชน 
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น . พ.ศ. 2542
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 651,200 บาท

งบบุคลากร รวม 427,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 427,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 240,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 187,200 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ที่ได้กําหนดโดยคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 224,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 64,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

1.)เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจําปี   
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ตามหลักเกณฑ์การจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ 
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  
โดยถือปฏิบัติดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ลงวันที่ 23
 เมษายน 2542
2.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว46 ลงวันที่ 7
 เมษายน 2547 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลสําหรับผู้บริหารและสําหรับหน่วย
งาน ฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
โดยถือปฏิบัติดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
บุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
โดยถือปฏิบัติดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ลงวันที่ 23
 เมษายน 2542
2.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว46 ลงวันที่ 7
 เมษายน 2547 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลสําหรับผู้บริหารและสําหรับหน่วย
งาน ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะค่าเช่าที่พักสําหรับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
เป็นไปตามระเบียบดังต่อไปนี้
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2555
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
3.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2559

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทํางานในช่วงปิดภาคเรียนประจําปี 2563 จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทํางานในช่วงปิด
ภาคเรียนประจําปี 2563  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีรายได้ช่วงปิดภาค
เรียน และดําเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว46 ลงวัน
ที่ 7 เมษายน 2547 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลสําหรับผู้บริหารและสําหรับ
หน่วยงาน ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 08714/ ว
 569 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 เรื่อง การจ้างนักเรียน นักศึกษา ทํางาน
ในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
สังคม
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โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชน  
เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน ค่า
เอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ      
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน ค่า
เอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ      
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสตรี จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสตรี
เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน ค่า
เอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ      
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการหรือผู้ด้อย
โอกาส

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ดูแลผู้
พิการหรือผู้ด้อยโอกาส
เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน ค่า
เอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ      
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน
เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน ค่า
เอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ      
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 195,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่าง
หนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําบอร์ดประชา
สัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเพื่อบริการ
ประชาชนในการรับรู้ และการจัดทําวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่อง
เที่ยว รับทราบ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ ค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยที่ทําการ อบต. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้
ประดับ ดูแลงานบ้านในที่ทําการ อบต.    ค่าล้างอัดฉีดยานพาหนะ การ
กําจัดปลวก กําจัดสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ   ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการใน
อํานาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่่ 3) พ.ศ
. 2543 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นรวมใจต้านภัยยาเสพติด อําเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นรวมใจต้านภัยยาเสพ
ติด อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เช่น ค่าสมัครเข้าแข่งขัน ค่าชุด
กีฬา ค่าพาหนะ ค่านํ้าแข็ง ค่าอาหาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาและค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
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โครงการแข่งขันกีฬาในระดับตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาในระดับตําบล องค์การ
บริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเล่นกีฬา
ออกกําลังกาย ทําให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด   ฯลฯ 
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
  

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ประจําหมู่บ้าน เช่น ลูกฟุตบอล,ลูก
ปิงปอง ไม้ตีปิงปอง, ลูกวอลเลย์บอล, ตะกร้อ, เปตอง, ตาข่าย และ ฯลฯ  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 206,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 56,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 56,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการถวายเทียนพรรษา จํานวน 6,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการถวายเทียนพรรษา โดยจ่ายเป็น
ค่าจัดทําเทียนพรรษาและตกแต่ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็น ฯลฯ   
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

โครงการรสืบสานประเพณีสระเกล้าดําหัวผู้สูงอายุและประเพณีวัน
สงกรานต์ฯ (รดนํ้าดําหัว)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรสืบสานประเพณีสระเกล้าดําหัว
ผู้สูงอายุและประเพณีวันสงกรานต์ฯ (รดนํ้าดําหัว) โดยจ่ายเป็นค่าเตรียม
และตกแต่งสถานที่ค่าจัดซื้อผ้าแพรริ้ว ค่าดอกไม้ ค่ารางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ   
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
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งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนตามโครงการประเพณีสรงนํ้าพระบรมธาตุจํานวน 8 วัดๆละ 5,000 
บาท

จํานวน 40,000 บาท

ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
2.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3616 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

อุดหนุนตามโครงการประเพณีแห่ไม้คํ้าโพธิ์ หมู่ 1- หมู่ 11 หมู่บ้านละ 
5,000 บาท

จํานวน 55,000 บาท

ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
2.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3616 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

อุดหนุนตามโครงการสืบฮีตสานฮอยประเพณียี่เป็งต.นํ้าบ่อหลวง หมู่ 1 - 
หมู่11 หมู่บ้านละ 5,000 บาท

จํานวน 55,000 บาท

ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
2.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3616 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 35,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตามโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณี
ท้องถิ่น

จํานวน 3,000 บาท

ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
2.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3616 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันป่าตองโครงการสนับสนุนการจัด
งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่

จํานวน 22,000 บาท

ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
2.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3616 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โครงการสนับสนุนการจัด
แสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดี
เมืองเชียงใหม่

จํานวน 5,000 บาท

ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
2.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3616 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอสันป่าตอง โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP 
ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่

จํานวน 5,000 บาท

ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
2.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3616 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,451,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,242,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,242,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,200,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตําบล โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
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งบดําเนินงาน รวม 209,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 77,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 35,000 บาท

1.)ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ตั้งไว้ 5,000 บาท
2.)เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจําปี   
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ตามหลักเกณฑ์การจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ 
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  
โดยถือปฏิบัติดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ลงวันที่ 23
 เมษายน 2542
2.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว46 ลงวันที่ 7
 เมษายน 2547 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลสําหรับผู้บริหารและสําหรับหน่วย
งาน ฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
โดยถือปฏิบัติดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
บุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
โดยถือปฏิบัติดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ลงวันที่ 23
 เมษายน 2542
2.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว46 ลงวันที่ 7
 เมษายน 2547 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลสําหรับผู้บริหารและสําหรับหน่วย
งาน ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 92,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่าง
หนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําบอร์ดประชา
สัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเพื่อบริการ
ประชาชนในการรับรู้ และการจัดทําวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่อง
เที่ยว รับทราบ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ ค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยที่ทําการ อบต. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้
ประดับ ดูแลงานบ้านในที่ทําการ อบต.    ค่าล้างอัดฉีดยานพาหนะ การ
กําจัดปลวก กําจัดสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ   ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการใน
อํานาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่่ 3) พ.ศ
. 2543    

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนสําหรับการประชุม
อบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่่ 3) พ.ศ
. 2543   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัล จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ในการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะค่าเช่าที่พักสําหรับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
เป็นไปตามระเบียบดังต่อไปนี้
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2555
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
3.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2559

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาในการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
โดยถือให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
1.) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2.) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น  กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรา
ยาง นํ้าดื่ม  แผ่นพลาสติก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบ
พิมพ์ หมึก ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.) รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2.) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท  
3.) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4.) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,253,400 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ที่ได้กําหนดโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ที่ได้กําหนดโดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
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งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 9,000 บาท

1.)เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
ตั้งไว้ 9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจําปี   
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ตามหลักเกณฑ์การจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ 
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  
โดยถือปฏิบัติดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ลงวันที่ 23
 เมษายน 2542
2.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว46 ลงวันที่ 7
 เมษายน 2547 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลสําหรับผู้บริหารและสําหรับหน่วย
งาน ฯลฯ

งบลงทุน รวม 3,123,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,113,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโท้ง จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโท้ง เป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับเปลี่ยนชุดเติมอากาศ 1 ชุด  ประตูนํ้าเหล็กหล่อขนาด 4 นิ้ว  3
  ชุด  ลงหินขนาด 3/4 นิ้ว ตาม B.O.Q. กําหนด 
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้ว จํานวน  60  เมตร
ตามแบบมาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปที่พักสงฆ์ห้วยพระเจ้าม. 10 
บ้านสันเหนือ

จํานวน 454,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปที่พักสงฆ์ห้วยพระ
เจ้าม. 10 บ้านสันเหนือ
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรยาว 178 เมตร ความหนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 890  ตร.ม
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอย 3 ห้วยกว้าง ม. 4 บ้านจอมแจ้ง จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอย 3 ห้วยกว้าง ม. 4 บ้านจอมแจ้ง
ขนาด 4x2.5x5 เมตร ตามรูปแบบและรายการกําหนด 
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย

จํานวน 412,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย
ขนาดตัวรางกว้าง 0.50 เมตร  ลึกรวม 0.75  เมตร ยาว 200.00
  เมตร  ตามรูปแบบและรายการกําหนด
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าสายหลัก ม. 5 บ้านหนองห้า ช่วงที่ 1 จํานวน 340,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าสายหลัก ม. 5 บ้านหนองห้า ช่วงที่ 1
ขนาดตัวรางกว้าง 0.50 เมตร ยาว 61 เมตร ลึก 0.50 เมตร ตามรูปแบบ
และรายการกําหนด 
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

โครงการขุดลอกลําเหมืองศรีหมื่น หมู่ที่ 2  บ้านนํ้าบ่อหลวง จํานวน 188,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําเหมืองศรีหมื่น หมู่ที่ 2 บ้านนํ้าบ่อหลวง
ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ความยาว 1,000  เมตร  ความลึกเฉลี่ย 3.00
  เมตร  ตามรูปแบบและรายการกําหนด  
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านโรงวัว ช่วงที่ 1 
ซอยข้างวัดโรงวัว

จํานวน 695,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านโรง
วัว ช่วงที่ 1 ซอยข้างวัดโรงวัว  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร  ความยาว 376.00  เมตร ความ
หนา  0.05  เมตร  
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
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โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านแพะสันใหม่ ม.3 ถนน
ซอย 5

จํานวน 198,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านแพะสันใหม่ ม.3
 ถนนซอย 5  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตรยาว 150 เมตร ความหนา 0.05
 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ตามรูปแบบและ
รายการกําหนด
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองไหว 
ซอยบ้าน ส.อบต.ไพรัช

จํานวน 79,900 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมสรา้งผวิทางแอสฟสัตกิคอนกรีต บา้นหนองไหว ม.6
 ถนนซอยบา้น ส.อบต.ไพรชั  
ขนาดผิวทางกว้าง 3.50 เมตร  ผิวทางหนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร แบบไม่ 
มีไหล่ทาง  รวมรยะทาง 40.70 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 142.45  ตร 
.ม
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางหลักบ้านหนอง
หวายหมู่ที  11 ช่วงที่ 2

จํานวน 296,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางหลักบ้าน
หนองหวายหมู่ที 11 ช่วงที่ 2  
ขนาดผิวทางกว้าง 4.00  เมตร  ผิวทางหนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร  รวม
ระยะทาง  200  เมตร พื้นที่ผิวทางรวมกันไม่น้อยกว่า 800.00  ตร.ม.
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 261,000 บาท

งบบุคลากร รวม 190,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 190,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 190,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ที่ได้กําหนดโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 71,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 11,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

1.)เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจําปี   
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ตามหลักเกณฑ์การจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4)
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  
โดยถือปฏิบัติดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ลงวันที่ 23
เมษายน 2542

2.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว46 ลงวันที่ 7
เมษายน 2547 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า

ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลสําหรับผู้บริหารและสําหรับหน่วย
งาน ฯลฯ
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการการผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฯ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฯ เช่น ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน ค่าเอกสาร ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็น ฯลฯ      
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557
  

ค่าใช้จ่ายโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕ /ว แนวทาง
การดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะค่าเช่าที่พักสําหรับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
เป็นไปตามระเบียบดังต่อไปนี้
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2555
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
3.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2559

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์  อาหารสัตว์  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํ้า วัสดุ   เพาะ
ชํา  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  ผ้าใบ  ผ้าพลาสติก ฯลฯ   
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งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
โดยจ่ายเป็นค่าป้ายผ้า ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทํา
อุปกรณ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
  

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนคณะกก.หมู่บ้านโครงการจัดทําแนวกันไฟป่า 9 ม. (หมู่บ้านละ 
5,000) ยกเว้นม.9 กับ ม.11

จํานวน 45,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,807,410 บาท

งบกลาง รวม 11,807,410 บาท
งบกลาง รวม 11,807,410 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 117,590 บาท

สําหรับเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคม 5% ในส่วนของนายจ้างและผู้
ประกันตน ในอัตราที่กฎหมายกําหนดให้แก่พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนาเกียน  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่มท
 0809.5/ว  9 ลงวันที่  22  มกราคม  2557  และพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ.2533
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  17:57:06 หน้า : 54/57

หนา้ 124



เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
นํ้าบ่อหลวง จํานวน  12  เดือน
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้า
บ่อหลวง  จํานวน   12  เดือน 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2553  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาเกียน  จํานวน   12  เดือน 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17    
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สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท
เพื่อไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน  ไม่อาจคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าใน
เรื่องการบรรเทาสาธารณภัย  ได้แก่ อุทกภัย ดินถล่ม นํ้าป่าไหล
หลาก อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ในเรื่องการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น  เครื่องนุ่งห่มกันหนาว  ยารักษาโรค  ยาฆ่า
แมลง  โรคระบาดจากแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด  ในเรื่องการควบคุม
แก้ไขมลพิษทางอากาศหมอกควันในฤดูร้อน เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ดับ
ไฟป่า  สารเคมีในการควบคุมมลพิษทางอากาศและอุปกรณ์อื่นที่มีความจํา
เป็นในการดํารงชีวิตของประชาชนในเขตตําบลนาเกียน  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ   ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที่  มท  0313. 4 /ว 667  ลง
วันที่ 12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224  ลงวัน
ที่ 10  ตุลาคม  2554   เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  นํ้าท่วมฉับ
พลัน  นํ้าป่าไหลหลาก  และนํ้าล้นตลิ่ง
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วย
เหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว
 76  ลงวันที่ 13  มกราคม  2558  เรื่อง  การเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว 
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและ
จังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวัน
ที่ 8 มีนาคม 2560
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 608 ลงวัน
ที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน ปี 2561
9)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.4
/ว  1064  ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2560  เรื่อง การเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาป้องกันอุทกภัย  นํ้าท่วมฉับพลัน  นํ้าป่าไหลหลาก  และ
ดินถล่ม ปี 2560

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท

อุดหนุนสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขา
พื้นที่ (เชียงใหม่) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) โครงการสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3
/ว2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว1514
     ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 179,820 บาท
เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ เพื่อช่วยเหลือข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  เงินช่วยพิเศษ  บําเหน็จตกทอด  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2025 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2549 ให้
องค์การบริหารส่วนตําบลตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้  โดยไม่
รวมจากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทุกชนิด 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 117,590

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

179,820

สํารองจ่าย 100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,100,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 190,000 108,000 187,200 432,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 660

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 12,000 48,000

เงินเดือนพนักงาน 1,200,000 240,000 240,000 2,300,000

เงินวิทยฐานะ 2,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 117,590

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

179,820

สํารองจ่าย 100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,100,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 28,080 28,080

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,372,800 1,372,800

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

57,600 57,600

เงินเดือนนายก/รองนายก 342,720 342,720

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 28,080 28,080

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 500,000 543,500 1,960,700

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 660

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 108,000 55,900 223,900

เงินเดือนพนักงาน 3,543,650 7,523,650

เงินวิทยฐานะ 2,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 271,000 271,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 5,000 48,000

เงินช่วยเหลือบุตร 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000 44,000 10,000 154,000 120,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 48,000 48,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 1,000 2,000 1,000 5,000 2,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000 5,000 30,000 15,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียน 10,000 40,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล 1,000

ค่าของรางวัล หรือเงิน
รางวัล
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบ
ต. พบประชาชน

ค่าใช้จ่ายโครงการการ
ผลิตจุลินทรีย์
สังเคราะห์แสงฯ

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูก
ป่าเพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลฯ

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 294,000 378,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 70,000 128,000

เงินช่วยเหลือบุตร 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 765,000 1,123,000

ค่าเช่าบ้าน 319,000 451,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 2,000 10,000 23,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 130,000 190,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียน 180,000 230,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 40,000 40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล 3,000 4,000

ค่าของรางวัล หรือเงิน
รางวัล 1,000 1,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ อบ
ต. พบประชาชน 20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการการ
ผลิตจุลินทรีย์
สังเคราะห์แสงฯ

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูก
ป่าเพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลฯ

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เสริมสร้างความรู้การ
ปกครองฯ

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรและศึกษาดู
งานนอกสถานที่
ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยว
กับกฎหมายที่จําเป็นใน
ชีวิตประจําวัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการ 
ประกวดการแข่งขัน
ต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 10,000 20,000 10,000 50,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 1,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

โครงการขับเคลื่อน
ธรรมนูญสุขภาพตําบล
นํ้าบ่อหลวง

50,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นรวมใจต้านภัย
ยาเสพติด อําเภอสันป่า
ตอง จังหวัดเชียงใหม่

35,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ในระดับตําบล องค์การ
บริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อ
หลวง

100,000

โครงการคัดแยกขยะ   
ม.4, ม.7, ม.8, ม.10 40,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เสริมสร้างความรู้การ
ปกครองฯ

12,000 12,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรและศึกษาดู
งานนอกสถานที่

90,000 90,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยว
กับกฎหมายที่จําเป็นใน
ชีวิตประจําวัน

12,000 12,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการ 
ประกวดการแข่งขัน
ต่าง ๆ

2,000 2,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 10,000 110,000 210,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

374,000 374,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 3,000 4,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

5,000 5,000

โครงการขับเคลื่อน
ธรรมนูญสุขภาพตําบล
นํ้าบ่อหลวง

50,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นรวมใจต้านภัย
ยาเสพติด อําเภอสันป่า
ตอง จังหวัดเชียงใหม่

35,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ในระดับตําบล องค์การ
บริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อ
หลวง

100,000

โครงการคัดแยกขยะ   
ม.4, ม.7, ม.8, ม.10 40,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดซื้อหนังสือ
พิมพ์ประจําหมู่บ้าน 80,000

โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษาทํางานในช่วง
ปิดภาคเรียนประจําปี 
2563

30,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการจัดเก็บขน
และกําจัดขยะมูลฝอย
ในเขตพื้นที่อบต.นํ้าบ่อ
หลวง

860,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวด
ล้อม

108,000

โครงการจ้างเหมาแม่
บ้าน
โครงการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30,000

โครงการซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ 70,000

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการถวายเทียน
พรรษา 6,500

โครงการทบทวนและ
จัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
ตําบลนํ้าบ่อหลวง

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดซื้อหนังสือ
พิมพ์ประจําหมู่บ้าน 80,000

โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษาทํางานในช่วง
ปิดภาคเรียนประจําปี 
2563

30,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการจัดเก็บขน
และกําจัดขยะมูลฝอย
ในเขตพื้นที่อบต.นํ้าบ่อ
หลวง

860,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวด
ล้อม

108,000

โครงการจ้างเหมาแม่
บ้าน 108,000 108,000

โครงการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30,000

โครงการซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ 70,000

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000 20,000

โครงการถวายเทียน
พรรษา 6,500

โครงการทบทวนและ
จัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
ตําบลนํ้าบ่อหลวง

10,000 10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 12,000 12,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่

12,000 12,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

12,000 12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาทักษะอาชีพของ
ประชาชน

30,000

โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
พนักงาน

15,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตของสตรี

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ ผู้ดูแลผู้
พิการหรือผู้ด้อยโอกาส

30,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน
ประชาสัมพันธ์และการ
อํานวยความสะดวกใน
การบริการประชาชน 
ของ อบต. นํ้าบ่อหลวง

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
บริการการแพทย์ฉุก
เฉิน

324,000

โครงการรสืบสาน
ประเพณีสระเกล้าดํา
หัวผู้สูงอายุและ
ประเพณีวัน
สงกรานต์ฯ (รดนํ้าดํา
หัว)

50,000

โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย

15,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วน
ตําบลนํ้าบ่อหลวง

405,650
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาทักษะอาชีพของ
ประชาชน

30,000

โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
พนักงาน

15,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตของสตรี

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ ผู้ดูแลผู้
พิการหรือผู้ด้อยโอกาส

30,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน
ประชาสัมพันธ์และการ
อํานวยความสะดวกใน
การบริการประชาชน 
ของ อบต. นํ้าบ่อหลวง

108,000 108,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
บริการการแพทย์ฉุก
เฉิน

324,000

โครงการรสืบสาน
ประเพณีสระเกล้าดํา
หัวผู้สูงอายุและ
ประเพณีวัน
สงกรานต์ฯ (รดนํ้าดํา
หัว)

50,000

โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย

15,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วน
ตําบลนํ้าบ่อหลวง

405,650
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อ
หลวง

196,570

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ประจําปี
งบประมาณ 2563

10,000

โครงการสํารวจเฝ้า
ระวังป้องกันแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000

วัสดุกีฬา 55,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 6,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 391,960

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 10,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 28,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อ
หลวง

196,570

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ประจําปี
งบประมาณ 2563

10,000

โครงการสํารวจเฝ้า
ระวังป้องกันแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน

55,000 55,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 60,000 130,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 120,000 130,000

วัสดุกีฬา 55,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 25,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 6,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 391,960

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 8,000 13,000

วัสดุสํานักงาน 70,000 90,000

วัสดุอื่น 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 72,000 100,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 30,000

ค่าไฟฟ้า 48,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,600

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จํานวน 2 
เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จํานวน 3 
เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 ขนาดหน้าจอ
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) 
สาหรับกระดาษขนาด 
A3 จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดา (18 
หน้า/นาที) จํานวน 1 
เครื่อง

เครื่องสารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 
จํานวน 6 เครื่อง

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 
จํานวน 3 เครื่อง
สแกนเนอร์จํานวน 1 
เครื่อง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 6,000 36,000

ค่าไฟฟ้า 220,000 268,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 45,000 50,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 24,000 27,600

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จํานวน 2 
เครื่อง

34,000 34,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จํานวน 3 
เครื่อง

51,000 51,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 ขนาดหน้าจอ
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง

22,000 22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) 
สาหรับกระดาษขนาด 
A3 จํานวน 1 เครื่อง

6,300 6,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดา (18 
หน้า/นาที) จํานวน 1 
เครื่อง

2,600 2,600

เครื่องสารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 
จํานวน 6 เครื่อง

15,000 15,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 
จํานวน 3 เครื่อง

7,500 7,500

สแกนเนอร์จํานวน 1 
เครื่อง 36,000 36,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) 
จํานวน 3 เครื่อง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 
100 KVA พร้อมตู้ 
MDB

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 10,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 
20 ล้านพิกเซล

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุง
ระบบประปา หมู่ที่ 8 
บ้านห้วยโท้ง

200,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายไปที่พักสงฆ์ห้วย
พระเจ้าม. 10 บ้าน
สันเหนือ

454,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม ซอย 3 
ห้วยกว้าง ม. 4 บ้าน
จอมแจ้ง

250,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหน้า
ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 
บ้านหัวฝาย

412,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าสายหลัก ม. 
5 บ้านหนองห้า ช่วงที่ 
1

340,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) 
จํานวน 3 เครื่อง

2,100 2,100

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 
100 KVA พร้อมตู้ 
MDB

495,000 495,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 10,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 
20 ล้านพิกเซล

19,300 19,300

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุง
ระบบประปา หมู่ที่ 8 
บ้านห้วยโท้ง

200,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายไปที่พักสงฆ์ห้วย
พระเจ้าม. 10 บ้าน
สันเหนือ

454,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม ซอย 3 
ห้วยกว้าง ม. 4 บ้าน
จอมแจ้ง

250,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหน้า
ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 
บ้านหัวฝาย

412,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าสายหลัก ม. 
5 บ้านหนองห้า ช่วงที่ 
1

340,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการขุดลอกลํา
เหมืองศรีหมื่น หมู่ที่ 2  
บ้านนํ้าบ่อหลวง

188,000

โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัลท์คอนกรีต 
หมู่ที่ 1 บ้านโรงวัว 
ช่วงที่ 1 ซอยข้างวัด
โรงวัว

695,000

โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัสติก
คอนกรีต บ้านแพะสัน
ใหม่ ม.3 ถนนซอย 5

198,000

โครงการบูรณะซ่อม
สร้างผิวทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านหนองไหว ซอย
บ้าน ส.อบต.ไพรัช

79,900

โครงการบูรณะซ่อม
สร้างผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีตสายทางหลัก
บ้านหนองหวายหมู่ที  
11 ช่วงที่ 2

296,500

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชน ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อําเภอสันป่า
ตอง จังหวัดเชียงใหม่

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

5,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการขุดลอกลํา
เหมืองศรีหมื่น หมู่ที่ 2  
บ้านนํ้าบ่อหลวง

188,000

โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัลท์คอนกรีต 
หมู่ที่ 1 บ้านโรงวัว 
ช่วงที่ 1 ซอยข้างวัด
โรงวัว

695,000

โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัสติก
คอนกรีต บ้านแพะสัน
ใหม่ ม.3 ถนนซอย 5

198,000

โครงการบูรณะซ่อม
สร้างผิวทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านหนองไหว ซอย
บ้าน ส.อบต.ไพรัช

79,900

โครงการบูรณะซ่อม
สร้างผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีตสายทางหลัก
บ้านหนองหวายหมู่ที  
11 ช่วงที่ 2

296,500

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชน ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อําเภอสันป่า
ตอง จังหวัดเชียงใหม่

27,000 27,000

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

5,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

5,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

5,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

5,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

5,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

5,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

5,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

5,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ละ 20,000 
บาท (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข) ม.1

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ละ 20,000 
บาท (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข) ม.10

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

5,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

5,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

5,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

5,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

5,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

5,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

5,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ละ 20,000 
บาท (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข) ม.1

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ละ 20,000 
บาท (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข) ม.10

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ละ 20,000 
บาท (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข) ม.11

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ละ 20,000 
บาท (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข) ม.2

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ละ 20,000 
บาท (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข) ม.3

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ละ 20,000 
บาท (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข) ม.5

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ละ 20,000 
บาท (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข) ม.6

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ละ 20,000 
บาท (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข) ม.8

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ละ 20,000 
บาท (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข) ม.9

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนคณะกก.หมู่
บ้านโครงการจัดทํา
แนวกันไฟป่า 9 ม. 
(หมู่บ้านละ 5,000) 
ยกเว้นม.9 กับ ม.11

45,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ละ 20,000 
บาท (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข) ม.11

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ละ 20,000 
บาท (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข) ม.2

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ละ 20,000 
บาท (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข) ม.3

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ละ 20,000 
บาท (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข) ม.5

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ละ 20,000 
บาท (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข) ม.6

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ละ 20,000 
บาท (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข) ม.8

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ละ 20,000 
บาท (โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข) ม.9

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนคณะกก.หมู่
บ้านโครงการจัดทํา
แนวกันไฟป่า 9 ม. 
(หมู่บ้านละ 5,000) 
ยกเว้นม.9 กับ ม.11

45,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนตามโครงการ
ประเพณีสรงนํ้าพระ
บรมธาตุจํานวน 8 
วัดๆละ 5,000 บาท

40,000

อุดหนุนตามโครงการ
ประเพณีแห่ไม้คํ้าโพธิ 
หมู่ 1- หมู่ 11 หมู่บ้าน
ละ 5,000 บาท

55,000

อุดหนุนตามโครง
การสืบฮีตสานฮอยประ
เพณียี่เป็งต.นํ้าบ่อ
หลวง หมู่ 1 - หมู่11 
หมู่บ้านละ 5,000 บาท

55,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอตาม
โครงการสนับสนุนการ
จัดงานประเพณีท้อง
ถิ่น

3,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอสันป่า
ตอง โครงการสนับ
สนุนการจัดงานรัฐพิธี
อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอสันป่า
ตองโครงการสนับสนุน
การจัดงานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ จังหวัด
เชียงใหม่

22,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดนํ้า
บ่อหลวง  สังกัดสํานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษา 
(สพฐ.) ตามโครงการ
อาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียน

465,120

อุดหนุนสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ โครงการ
สนับสนุนการจัดแสดง
และจําหน่ายสินค้า 
OTOP ในงานฤดู
หนาวและงาน OTOP 
ของดีเมืองเชียงใหม่

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนตามโครงการ
ประเพณีสรงนํ้าพระ
บรมธาตุจํานวน 8 
วัดๆละ 5,000 บาท

40,000

อุดหนุนตามโครงการ
ประเพณีแห่ไม้คํ้าโพธิ 
หมู่ 1- หมู่ 11 หมู่บ้าน
ละ 5,000 บาท

55,000

อุดหนุนตามโครง
การสืบฮีตสานฮอยประ
เพณียี่เป็งต.นํ้าบ่อ
หลวง หมู่ 1 - หมู่11 
หมู่บ้านละ 5,000 บาท

55,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอตาม
โครงการสนับสนุนการ
จัดงานประเพณีท้อง
ถิ่น

3,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอสันป่า
ตอง โครงการสนับ
สนุนการจัดงานรัฐพิธี

2,000 2,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอสันป่า
ตองโครงการสนับสนุน
การจัดงานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ จังหวัด
เชียงใหม่

22,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดนํ้า
บ่อหลวง  สังกัดสํานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษา 
(สพฐ.) ตามโครงการ
อาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียน

465,120

อุดหนุนสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ โครงการ
สนับสนุนการจัดแสดง
และจําหน่ายสินค้า 
OTOP ในงานฤดู
หนาวและงาน OTOP 
ของดีเมืองเชียงใหม่

5,000

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  17:57:29 หน้า : 24/26

ห
น

า้ 151



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อสํานัก
งานพัฒนาชุมชน
อําเภอสันป่าตอง 
โครงการสนับสนุนการ
จัดแสดงและจําหน่าย
สินค้า OTOP ใน
งานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม่

5,000

รวม 11,807,410 316,000 4,704,400 451,500 651,200 85,000 2,082,000 4,942,360

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  17:57:29 หน้า : 25/26

ห
น

า้ 152



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อสํานัก
งานพัฒนาชุมชน
อําเภอสันป่าตอง 
โครงการสนับสนุนการ
จัดแสดงและจําหน่าย
สินค้า OTOP ใน
งานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม่

5,000

รวม 771,000 10,389,130 36,200,000

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  17:57:29 หน้า : 26/26

ห
น

า้ 153
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