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ส่วนที่ 1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 

อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

         ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 
     

              บัดนีถ้ึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององคก์ารบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง  จะได้เสนอร่างขอ้บัญญัติ  

งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวงอกีครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้  

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวงจึงขอช้ีแจงให้ทา่นประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง

สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด้าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2559 องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมี

สถานะการเงิน ดังนี ้
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ้านวน 33,585,397.44 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ้านวน 14,309,139.32 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส้ารองเงินสะสม จ้านวน 9,695,476.98 บาท 
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผู้กพันและยังไม่ได้เบกิจ่าย จ้านวน 2 โครงการ รวม 

12,193.17 บาท 
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไมไ่ด้ก่อหนีผู้กพัน จ้านวน 4 โครงการ รวม 224,731.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงคา้ง จ้านวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
  (1) รายรับจริง จ้านวน 17,048,533.57 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ้านวน 511,674.03 บาท 
   หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนุญาต จ้านวน 113,233.20 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ้านวน 115,278.00 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ จ้านวน 0.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ้านวน 56,660.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จ้านวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ้านวน 10,557,544.34 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ้านวน 5,694,144.00 บาท 
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(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค ์จ้านวน 10,645,749.00 บาท 
  (3) รายจ่ายจริง จ้านวน 11,124,815.23 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ้านวน 428,947.60 บาท 
   งบบุคลากร จ้านวน 6,731,368.00 บาท 
   งบด้าเนินงาน จ้านวน 2,642,397.09 บาท 
   งบลงทุน จ้านวน 469,700.00 บาท 
   งบรายจ่ายอ่ืน จ้านวน 20,000.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ้านวน 832,402.54 บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค ์จ้านวน 8,873,996.00 บาท 
  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ้านวน 0.00 บาท 
  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส้ารองเงินสะสม 0.00 บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม ่

          รายรับจริง ปี  

2558 

ประมาณการ ป ี

2559 

ประมาณการ ป ี

2560 

รายได้จัดเก็บ       

  หมวดภาษีอากร 495,008.45 447,000.00 494,900.00 

  หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนุญาต 210,277.90 150,860.00 389,300.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 340,582.33 270,000.00 331,100.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย ์

0.00 0.00 0.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 156,141.00 70,100.00 155,800.00 

  หมวดรายได้จากทุน 4,000.00 2,000.00 0.00 

รวมรายได้จัดเก็บ 1,206,009.68 939,960.00 1,371,100.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษจัีดสรร 14,459,658.28 13,391,800.00 14,459,100.00 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

14,459,658.28 13,391,800.00 14,459,100.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 18,231,974.00 7,368,240.00 17,169,800.00 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

18,231,974.00 7,368,240.00 17,169,800.00 

รวม 33,897,641.96 21,700,000.00 33,000,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 459,246.50 1,451,840.00 11,501,060.00 

  งบบุคลากร 8,580,040.60 10,347,360.00 11,622,300.00 

  งบด าเนินงาน 4,055,029.33 7,605,100.00 7,269,740.00 

  งบลงทุน 2,311,360.83 1,281,200.00 2,074,900.00 

  งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 20,000.00 20,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,026,092.90 994,500.00 512,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 16,431,770.16 21,700,000.00 33,000,000.00 

รวม 16,431,770.16 21,700,000.00 33,000,000.00 
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ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัต ิ

 

เรื่อง 

 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ของ 

 

องคก์ารบรหิารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง 

อ้าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัต ิ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม ่

 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,106,950 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 776,700 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 4,252,940 

  แผนงานสาธารณสุข 476,500 

  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 20,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 4,709,880 

  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 574,070 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 272,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานการเกษตร 309,900 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 11,501,060 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 33,000,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 

อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม ่

 

งานบริหารงานท่ัวไป 
    

 งาน 
  

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติ

และวชิาการ 

งานบริหารงาน

คลัง 
รวม  

งบ     

       

 งบบุคลากร 5,766,240 293,880 1,259,160 7,319,280 
     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,743,920 0 0 2,743,920 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 3,022,320 293,880 1,259,160 4,575,360 
 งบด าเนินงาน 2,362,410 61,780 268,580 2,692,770 
     คา่ตอบแทน 242,790 16,780 73,580 333,150 
     คา่ใช้สอย 1,274,000 45,000 85,000 1,404,000 
     คา่วัสด ุ 560,000 0 85,000 645,000 
     คา่สาธารณูปโภค 285,620 0 25,000 310,620 
 งบลงทุน 51,000 0 23,900 74,900 
     คา่ครุภัณฑ ์ 51,000 0 23,900 74,900 
 งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 0 0 20,000 
     รายจ่ายอ่ืน 20,000 0 0 20,000 
                     รวม 8,199,650 355,660 1,551,640 10,106,950 
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แผนงานรักษาความงบภายใน 

    
งาน  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการรักษา 

ความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย 
รวม งบ 

    

      

        

งบบุคลากร 600,000 0 600,000 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 600,000 0 600,000 

งบด้าเนินงาน 111,500 45,000 156,500 

    คา่ตอบแทน 22,500 0 22,500 

    คา่ใช้สอย 89,000 30,000 119,000 

    คา่วัสด ุ 0 15,000 15,000 

งบลงทุน 0 20,200 20,200 

    คา่ครุภัณฑ ์ 0 20,200 20,200 

                         รวม 711,500 65,200 776,700 
 

แผนงานการศึกษา 

            
งาน   

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา 

งานศึกษา 

ไม่ก้าหนดระดับ 
รวม งบ 

    

      

        

งบบุคลากร 569,220 1,703,100 0 2,272,320 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 569,220 1,703,100 0 2,272,320 

งบด้าเนินงาน 244,400 1,163,720 60,500 1,468,620 

    คา่ตอบแทน 20,900 68,960 0 89,860 

    คา่ใช้สอย 125,000 625,600 60,500 811,100 

    คา่วัสด ุ 97,500 418,160 0 515,660 

    คา่สาธารณูปโภค 1,000 51,000 0 52,000 

งบเงินอุดหนุน 0 512,000 0 512,000 

    เงินอุดหนุน 0 512,000 0 512,000 

                           รวม 813,620 3,378,820 60,500 4,252,940 
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แผนงานสาธารณสุข 
 

  
            

งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอ่ืน 
รวม 

งบ 
    

      

งบด้าเนินงาน 424,000 52,500 476,500 

    คา่ใช้สอย 424,000 52,500 476,500 

                       รวม 424,000 52,500 476,500 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

            

งาน 
  งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห ์
รวม 

งบ     

งบด้าเนินงาน 20,000 20,000 

    คา่ใช้สอย 20,000 20,000 

                                    รวม 20,000 20,000 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

          
งาน   

งานกีฬาและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
รวม 

งบ 
    

      

งบด้าเนินงาน 110,000 162,000 272,000 

    คา่ใช้สอย 110,000 162,000 272,000 

                      

     รวม 
110,000 162,000 272,000 
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แผนงานงบกลาง 

           
งาน 

  

งบกลาง รวม 
งบ 

    

      

งบกลาง 11,501,060 11,501,060 

    งบกลาง 11,501,060 11,501,060 

                                      รวม 11,501,060 11,501,060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานการเกษตร 
 

              
งาน 

  
งานส่งเสริมการเกษตร 

งานอนุรักษ์แหล่งน้้า 

และป่าไม้ 
รวม 

งบ     
      

งบบุคลากร 220,080 0 220,080 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 220,080 0 220,080 

งบด้าเนินงาน 48,820 41,000 89,820 

    คา่ตอบแทน 8,820 0 8,820 

    คา่ใช้สอย 30,000 41,000 71,000 

    คา่วัสด ุ 10,000 0 10,000 

                           รวม 268,900 41,000 309,900 
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ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 

อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม ่
 

  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 อาศัยอ้านาจ  ตาม

ความในพระราชบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่ มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87  

จึงตราขอ้บัญญัติข้ึนไวโ้ดยความเห็นชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง และโดยอนุมัติของ 

นายอ้าเภอสันป่าตอง 

 
ขอ้ 1. ขอ้บัญญัติ นีเ้รียกวา่ ขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
ขอ้ 2. ขอ้บัญญัติ นีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 

 

ขอ้ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจ้านวนรวมทั้งสิน้          

33,000,000 บาท 

 

ขอ้ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป เป็นจ้านวนรวมทั้งสิน้ 33,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้

        แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,106,950 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 776,700 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 4,252,940 

  แผนงานสาธารณสุข 476,500 

  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 20,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 4,709,880 

  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 574,070 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 272,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานการเกษตร 309,900 

ด้านการด้าเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 11,501,060 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 33,000,000 



13 

 

 

ขอ้ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ้านวนรวมทั้งสิน้ 0 บาท ดังนี ้ 

     งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 

      

ขอ้ 6. ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนต้าบล 

ขอ้ 7. ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี ้

 

ประกาศ ณ วันที่ .................................. 

 

                                                                 (ลงนาม) 

                                                                             (นางสาวจันทิมาพร ทองนาค) 

                                                                   ปลัดองค์การบรหิารส่วนตา้บล ปฏิบัตหินา้ที่ 

                                                                   นายกองค์การบรหิารส่วนตา้บลน้้าบอ่หลวง 

 

 

 

                            อนุมัต ิ

 

 

(ลงนาม) 

                (นายคมกริช  ตรีธัญญพงศ)์ 

                    นายอ้าเภอสันป่าตอง 
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 

อ าเภอ สันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม ่
 

                    รายรับจริง ประมาณการ 

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

หมวดภาษีอากร               

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 336,737.65 397,727.25 360,000 10.47 % 397,700 

     ภาษีบ้ารุงท้องที ่ 0.00 48,206.15 55,723.20 47,000 18.51 % 55,700 

     ภาษีปา้ย 0.00 38,248.00 41,558.00 40,000 3.75 % 41,500 

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 423,191.80 495,008.45 447,000     494,900 

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนุญาต               

     คา่ธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 1,998.20 3,744.20 1,700 117.65 % 3,700 

     คา่ธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 6,016.50 10,730.70 4,500 137.78 % 10,700 

     คา่ธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 131,760 -100.00 % 0 

     คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ

หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา 
0.00 240.00 500.00 400 25.00 % 500 

     คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์ 0.00 570.00 1,160.00 300 266.67 % 1,100 

     คา่ธรรมเนียมก้าจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 180,000 
 



15 

 

     คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 5,190.00 6,070.00 4,000 50.00 % 6,000 

     คา่ปรับผู้กระท้าผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 4,800.00 3,200.00 2,000 50.00 % 3,000 

     คา่ปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 105,418.00 0 100.00 % 105,000 

     คา่ปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 70,000.00 0 100.00 % 70,000 

     คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส้าหรับกิจการ

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
0.00 5,280.00 7,440.00 5,000 48.00 % 7,400 

     คา่ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 990.00 995.00 700 28.57 % 900 

     คา่ใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 1,020.00 500 100.00 % 1,000 

รวมหมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนุญาต 0.00 25,084.70 210,277.90 150,860     389,300 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               

     ดอกเบีย้ 0.00 256,322.43 340,582.33 270,000 22.63 % 331,100 

     คา่ตอบแทนตามกฎหมายก้าหนด 0.00 100,000.00 0.00 0 0.000000000000000 % 0 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 356,322.43 340,582.33 270,000     331,100 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               

     เงินที่มีผู้อุทิศให ้ 0.00 199.00 89.00 0 0.000000000000000 % 0 

     คา่ขายแบบแปลน 0.00 9,500.00 59,200.00 10,000 490.00 % 59,000 

     คา่รับรองส้าเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 126.00 2,802.00 100 2,700.00 % 2,800 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น  ๆ 0.00 60,850.00 94,050.00 60,000 56.67 % 94,000 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 70,675.00 156,141.00 70,100     155,800 
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หมวดรายได้จากทุน               

     คา่ขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 42,100.00 4,000.00 2,000 -100.00 % 0 

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 42,100.00 4,000.00 2,000     0 

หมวดภาษีจัดสรร               

     ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 0.00 40,268.27 384,956.01 200,000 92.45 % 384,900 

     ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. ก้าหนดแผนฯ 0.00 7,563,277.89 7,208,936.19 7,500,000 -3.88 % 7,208,900 

     ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 0.00 2,383,153.31 2,376,678.60 2,191,800 8.43 % 2,376,600 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 311,550.96 313,662.91 300,000 4.53 % 313,600 

     ภาษีสุรา 0.00 939,167.43 1,038,855.29 900,000 15.42 % 1,038,800 

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 1,277,453.84 1,789,289.43 1,200,000 49.10 % 1,789,200 

     คา่ภาคหลวงแร ่ 0.00 32,740.96 32,978.13 30,000 9.67 % 32,900 

     คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 73,296.46 52,402.72 70,000 -25.14 % 52,400 

     คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธแิละนิติกรรม

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
0.00 1,254,179.00 1,261,899.00 1,000,000 26.18 % 1,261,800 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 13,875,088.12 14,459,658.28 13,391,800     14,459,100 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               

     เงินอุดหนุนทั่วไป ส้าหรับด้าเนินการตาม

อ้านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท้า 
0.00 5,683,312.00 6,354,776.00 7,368,240 133.02 % 17,169,800 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 5,683,312.00 6,354,776.00 7,368,240     17,169,800 

รวมทุกหมวด 0.00 20,475,774.05 22,020,443.96 21,700,000     33,000,000 
 



17 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 

อ าเภอ สันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม ่

ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น  33,000,000  บาท  แยกเป็น 
  

รายได้จัดเก็บ 

 
หมวดภาษีอากร รวม  494,900 บาท 

  
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ้านวน  397,700 บาท 

    
          ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณที่ผ่านมา  ตามจ้านวนผู้อยู่

ในขา่ยต้องช้าระภาษี 
  

  
ภาษีบ้ารุงท้องที ่ จ้านวน  55,700 บาท 

    
          ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณที่ผ่านมา  ตามจ้านวนผู้อยู่

ในขา่ยต้องช้าระภาษี 
  

  
ภาษีปา้ย จ้านวน   41,500 บาท 

    
          ประมาณการไวสู้งกวา่ปงีบประมาณที่ผ่านมา ตามจ้านวนผู้อยู่

ในขา่ยต้องช้าระภาษี 
  

 
    หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนุญาต รวม  389,300 บาท 

  
คา่ธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ้านวน      3,700 บาท 

    
         ประมาณการไวสู้งกวา่ปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับปี

ที่ล่วงมาแล้ว 
  

  
คา่ธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ้านวน      10,700 บาท 

    
         ประมาณการไวสู้งกวา่ปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับปี

ที่ล่วงมาแล้ว 
  

  
คา่ธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จ้านวน          180,000 บาท 

  

          ประมาณการไว้สูงกวา่ปงีบประมาณทีผ่่านมา ตามจา้นวนผู้อยู่

ในขา่ยต้องช้าระคา่ธรรมเนียม 

คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา 

 

 

จ้านวน 

          

 

500 

 

 

บาท 

    
          ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับปี

ที่ล่วงมาแล้ว 
  

  
คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์ จ้านวน          1,100 บาท 

    

          ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับปี

ที่ล่วงมาแล้ว 
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คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ จ้านวน      6,000 บาท 

    

          ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับปี

ที่ล่วงมาแล้ว 

 คา่ปรับการผิดสัญญา                                                                    

           ประมาณการตั้งรับไว ้โดยใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมาแล้ว                                                                      

 

จ้านวน             105,000   บาท 

  
คา่ปรับผู้กระท้าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ้านวน       3,000 บาท 

    

           ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับ

ปีที่ล่วงมาแล้ว 

คา่ปรับอื่นๆ            

           ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับ

ปีที่ล่วงมาแล้ว 

 

จ้านวน               70,000  บาท 

 

  
คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส้าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ้านวน       7,400 บาท 

    
          ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับปี

ที่ล่วงมาแล้ว 
  

  
คา่ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ้านวน          900 บาท 

    
          ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับปี

ที่ล่วงมาแล้ว 
  

  
คา่ใบอนุญาตอื่นๆ จ้านวน         1,000 บาท 

    
          ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับปี

ที่ล่วงมาแล้ว 
  

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม      331,100 บาท 

  
ดอกเบีย้ จ้านวน      331,100 บาท 

    
          ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับปี

ที่ล่วงมาแล้ว 
  

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม     155,800 บาท 

  
คา่ขายแบบแปลน จ้านวน       59,000 บาท 

    
          ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับปี

ที่ล่วงมาแล้ว 
  

  
คา่รับรองส้าเนาและถ่ายเอกสาร จ้านวน        2,800 บาท 

    
          ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับปี

ที่ล่วงมาแล้ว 
  

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น  ๆ จ้านวน     94,000 บาท 

    
          ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับปี

ที่ล่วงมาแล้ว 
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม   14,459,100 บาท 

  
ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ้านวน       384,900 บาท 

    
          ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับปี

ที่ล่วงมาแล้ว 
  

  
ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. ก้าหนดแผนฯ จ้านวน   7,208,900 บาท 

    
          ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับปี

ที่ล่วงมาแล้ว 
  

  
ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จ้านวน   2,376,600 บาท 

    
          ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับปี

ที่ล่วงมาแล้ว 
  

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ้านวน       313,600 บาท 

    
          ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับปี

ที่ล่วงมาแล้ว 
  

  
ภาษีสุรา จ้านวน      1,038,800 บาท 

    
          ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับปี

ที่ล่วงมาแล้ว 
  

  
ภาษีสรรพสามิต จ้านวน    1,789,200 บาท 

    
          ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับปี

ที่ล่วงมาแล้ว 
  

  
คา่ภาคหลวงแร ่ จ้านวน         32,900 บาท 

    
          ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับปี

ที่ล่วงมาแล้ว 
  

  
คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม จ้านวน         52,400 บาท 

    
         ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับปี

ที่ล่วงมาแล้ว 

  

 

  
คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธแิละนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ้านวน   1,261,800 บาท 

    

         ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับปี

ที่ล่วงมาแล้ว 
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 5,700,000 บาท 

  

เงินอุดหนุนทั่วไป ส้าหรับด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่และภารกิจถ่าย

โอนเลือกท้า 
จ้านวน 5,700,000 บาท 

    
          ประมาณการต่้ากวา่ปีที่ผ่านมาไม่เกินรายรับจริง ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 
  

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค ์ รวม 11,469,800 บาท 

  
เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ จ้านวน 8,562,000 บาท 

    
          ประมาณการตั้งรับไว ้ตามหนังสือซักซ้อมการท้างบประมาณ   

ปี 2560 
  

  
เบีย้ยังชีพผู้พิการ จ้านวน 2,083,200 บาท 

    
          ประมาณการตั้งรับไว ้ตามหนังสือซักซ้อมการท้างบประมาณ    

ปี 2560 
  

  
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก จ้านวน 219,600 บาท 

    
          ประมาณการตั้งรับไว ้ตามหนังสือซักซ้อมการท้างบประมาณ   

ปี 2560 
  

  
คา่ตอบแทนผู้ดูแลเด็กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 432,000 บาท 

    
          ประมาณการตั้งรับไว ้ตามหนังสือซักซ้อมการท้างบประมาณ    

ปี 2560 
  

  
เงินเพิ่มคา่ครองชีพผู้ดูแลเด็กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 48,000 บาท 

    
          ประมาณการตั้งรับไว ้ตามหนังสือซักซ้อมการท้างบประมาณ    

ปี 2560 
  

  
เงินประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 24,000 บาท 

    
          ประมาณการตั้งรับไว ้ตามหนังสือซักซ้อมการท้างบประมาณ    

ปี 2560 
  

  
คา่จัดการการเรียนการสอนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 51,000 บาท 

    
          ประมาณการตั้งรับไว ้ตามหนังสือซักซ้อมการท้างบประมาณ   

ปี 2560 
  

  
คา่ใช้จ่ายแก้ไขปัญหามลพษิหมอกควัน จ้านวน 50,000 บาท 

    
          ประมาณการตั้งรับไว ้ตามหนังสือซักซ้อมการท้างบประมาณ    

ปี 2560 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 

อ าเภอสันป่าตอง    จังหวัดเชียงใหม ่
        

                  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

แผนงานบริหารงานท่ัวไป               

งานบริหารท่ัวไป               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               

    เงินเดือนนายก/รองนายก 214,200 514,080 414,061 246,780 108.32 % 514,080 

    เงินค่าตอบแทนประจ้าต้าแหน่งนายก/รองนายก 17,550 42,120 33,929 39,120 7.67 % 42,120 

    เงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 17,550 42,120 33,929 42,120 0 % 42,120 

    
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

นายกองคก์ารบริหารส่วนต้าบล 
50,400 86,160 69,222 129,600 -33.33 % 86,400 

    เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 825,712 1,901,976 2,015,520 2,016,000 2.14 % 2,059,200 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,125,412 2,586,456 2,566,661 2,473,620     2,743,920 
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  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 410,644 941,860 1,929,757 1,965,450 3.42 % 2,032,740 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 89,000 91,460 67,200 84,000 0 % 84,000 

    เงินประจ้าต้าแหน่ง 24,500 67,200 147,700 168,000 0 % 168,000 

    คา่จ้างลูกจ้างประจ้า 74,000 132,900 193,910 218,930 -0.35 % 218,160 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจ้า 30,890 47,100 3,370 0 0 % 0 

    คา่ตอบแทนพนักงานจ้าง 410,014 922,902 1,181,400 644,370 -28.67 % 459,600 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 271,700 546,712 120,000 75,000 -20.24 % 59,820 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,310,748 2,750,134 3,643,337 3,155,750     3,022,320 

รวมงบบุคลากร 2,436,160 5,336,590 6,209,998 5,629,370     5,766,240 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
คา่ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3,720 488,323 216,480 181,070 -39.37 % 109,790 

    คา่ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,240 840 0 5,000 -100 % 0 

    คา่เช่าบ้าน 19,800 89,200 169,200 162,000 -33.33 % 108,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,702 10,945 24,671.75 31,068 -19.53 % 25,000 

    เงินช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล 7,835 10,990 0 0 0 % 0 

รวมค่าตอบแทน 36,297 600,298 410,351.75 379,138     242,790 
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  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 41,595 352,035 318,891 245,519 -18.54 % 200,000 

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 0 7,700 15,935 80,000 -37.5 % 50,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
              

      คา่ของขวัญ  ของรางวัล  เงินรางวัล 0 0 0 1,000 -100 % 0 

      คา่ของรางวัล  หรือเงินรางวัล 0 0 0 0 100 % 1,000 

      
คา่ใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารและ

สมาชิกสภาท้องถิ่น 
0 0 0 0 100 % 440,000 

      คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 180,000 11.11 % 200,000 

      คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 9,311 0 0 0 0 % 0 

      คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 0 37,830 0 0 0 % 0 

      
คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร 
0 0 172,907 0 0 % 0 

      
คา่ใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งท้องถิ่นตามที ่กกต. 

ก้าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา หรือลาออก) 
9,777 0 0 0 0 % 0 

      
คา่พวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวง

มาลา 
0 0 0 3,000 -33.33 % 2,000 

      คา่พวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา 0 0 1,800 0 0 % 0 
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โครงการจัดท้าแผนพัฒนาประจ้าป ีและ อบต.           

พบประชาชน 
0 2,250 0 0 0 % 0 

      
โครงการจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสาร 

อบต. 
0 0 22,000 0 0 % 0 

      
โครงการประชุมช้ีแจงการปฏิบัติงานและรายงานผล

การด้าเนินงานของ อบต.น้้าบ่อหลวง 
0 0 0 0 100 % 12,000 

      

โครงการฝึกอบรมด้านธรรมาภิบาล การบริหาร

จัดการองคก์รตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ

ขา้ราชการ พนักงาน 

0 0 34,460 0 0 % 0 

      

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การ

พัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.น้้าบ่อหลวง 

0 0 0 200,000 -100 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของ

ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
0 0 52,415 0 100 % 60,000 

      

โครงการเพิ่มประสิทธภิาพงานประชาสัมพันธ์และ

การอ้านวยความสะดวกในการบริการประชาชนของ       

อบต.น้้าบ่อหลวง 

0 0 0 0 100 % 97,000 

      โครงการสนับสนุนการจัดท้าแผนชุมชน 0 5,439 0 0 0 % 0 

      โครงการสร้างเครือขา่ยธรรมาภิบาลชุมชน 0 0 46,145 0 0 % 0 
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โครงการสร้างเครือขา่ยเพื่อการพัฒนาผู้น้าด้าน

สาธารณสุข ต้าบลน้้าบ่อหลวง 
0 0 105,300 0 0 % 0 

      
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
0 0 0 0 100 % 12,000 

    คา่บ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 91,349.94 15,353.16 150,000 33.33 % 200,000 

รวมค่าใช้สอย 60,683 496,603.94 785,206.16 859,519     1,274,000 

  ค่าวัสด ุ               

    วัสดุส้านักงาน 0 158,034 259,629 220,790 -54.71 % 100,000 

    วัสดุไฟฟ้าและวทิย ุ 0 2,163.54 0 5,000 0 % 5,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 13,554 7,589 15,000 33.33 % 20,000 

    วัสดุก่อสร้าง 0 1,791 0 0 0 % 0 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 82,342.15 100,000 100 % 200,000 

    วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 0 170,594.8 129,227.6 200,000 -25 % 150,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 13,605 2,500 100 % 5,000 

    วัสดุคอมพวิเตอร ์ 0 19,930 65,070 80,000 0 % 80,000 

รวมค่าวัสด ุ 0 366,067.34 557,462.75 623,290     560,000 
 

 

 

 

 



26 

 

  คา่สาธารณูปโภค               

    คา่ไฟฟ้า 45,611.92 156,886.49 192,983.45 200,000 -25 % 150,000 

    คา่น้้าประปา คา่น้้าบาดาล 800 2,555 3,895 10,295 -2.87 % 10,000 

    คา่บริการโทรศัพท ์ 10,297.96 44,352.05 47,152.62 80,000 -37.5 % 50,000 

    คา่บริการไปรษณีย ์ 0 3,270 1,627 5,000 0 % 5,000 

    คา่บริการสื่อสารและโทรคมนาคม 16,927.37 70,620 70,620 70,620 0 % 70,620 

รวมค่าสาธารณูปโภค 73,637.25 277,683.54 316,278.07 365,915     285,620 

รวมงบด าเนินงาน 170,617.25 1,740,652.82 2,069,298.73 2,227,862.25     2,362,410 
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  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ส านักงาน               

      คา่จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 0 0 17,000 0 0 % 0 

      คา่ตู้โทรศัพทห์รือตู้สาขาโทรศัพท ์ 0 64,320 0 0 0 % 0 

      เครื่องปรับอากาศ 0 37,000 0 0 0 % 0 

      เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 0 0 0 88,000 -100 % 0 

      โครงการจัดซ้ือเครื่องโทรสาร 0 0 0 0 100 % 18,000 

      โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 0 0 0 0 100 % 33,000 

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               

      
คา่จัดซ้ือเครื่องท้าน้้าร้อน -เย็น แบบต่อท่อ ขนาด 

2 ก๊อก 
0 0 24,877.5 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์               

      คา่จัดซ้ือเครื่องคอมพวิเตอร์ส้าหรับงานส้านักงาน 0 0 14,790 0 0 % 0 

      
คา่จัดซ้ือเครื่องพมิพเ์ลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ 

Network 
0 0 17,000 0 0 % 0 

      เครื่องคอมพวิเตอร ์ส้าหรับงานส้านักงาน 0 14,000 0 0 0 % 0 

    คา่บ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ 0 6,300 28,465 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 121,620 102,132.5 88,000     51,000 

รวมงบลงทุน 0 121,620 102,132.5 88,000     51,000 
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  งบรายจ่ายอ่ืน               

  รายจ่ายอ่ืน               

    รายจ่ายอ่ืน 0 15,000 0 20,000 0 % 20,000 

รวมรายจ่ายอ่ืน 0 15,000 0 20,000     20,000 

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 15,000 0 20,000     20,000 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 30,000 25,000 25,000 27,000 -100 % 0 

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 29,000 6,000 0 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 59,000 31,000 25,000 27,000     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 59,000 31,000 25,000 27,000     0 

รวมงานบริหารท่ัวไป 2,665,777.25 7,244,862.82 8,406,429.23 7,992,232.25     8,199,650 
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งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 202,191 45.35 % 293,880 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0 202,191     293,880 

รวมงบบุคลากร 0 0 0 202,191     293,880 

  งบด้าเนินงาน               

  คา่ตอบแทน               

    
คา่ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
0 0 0 20,400 -42.25 % 11,780 

    คา่ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 1,000 -100 % 0 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 8,932 -44.02 % 5,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,332     16,780 
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  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
              

      คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 15,000 0 % 15,000 

      โครงการจัดท้าแผนพัฒนาสามป ี 0 0 7,167 0 0 % 0 

      
โครงการทบทวนและจัดท้าแผนพัฒนาต้าบล 

น้้าบ่อหลวง 
0 0 0 40,000 -50 % 20,000 

      โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดท้าแผนชุมชน 0 0 0 11,000 -100 % 0 

      
โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดท้าแผนชุมชน

ประจ้าป ี
0 0 0 0 100 % 10,000 

      โครงการสนับสนุนการจัดท้าแผนชุมชน 0 0 9,700 0 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 0 0 16,867 66,000     45,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 16,867 96,331.75     61,780 

รวมงานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 0 0 16,867 298,522.75     355,660 
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งานบริหารงานคลัง               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 296,340 700,931 882,570 1,076,152 1.95 % 1,097,160 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 31,140 51,955 0 0 0 % 0 

    เงินประจ้าต้าแหน่ง 0 61,016 35,000 42,000 0 % 42,000 

    คา่ตอบแทนพนักงานจ้าง 61,360 51,540 94,500 108,000 0 % 108,000 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 28,640 29,160 12,000 12,000 0 % 12,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 417,480 894,602 1,024,070 1,238,152     1,259,160 

รวมงบบุคลากร 417,480 894,602 1,024,070 1,238,152     1,259,160 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
คา่ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
0 162,947 114,070 121,290 -43.46 % 68,580 

    คา่ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 4,600 0 5,000 -100 % 0 

    คา่เช่าบ้าน 9,000 33,000 0 3,000 -100 % 0 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 2,068 141.78 % 5,000 

    เงินช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล 64,626 3,607 0 0 0 % 0 

รวมค่าตอบแทน 73,626 204,154 114,070 131,358     73,580 
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  คา่ใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 26,300 23,300 30,000 40,000 0 % 40,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
              

      คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 27,000 11.11 % 30,000 

      คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7,589 0 0 0 0 % 0 

      คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 0 1,120 0 0 0 % 0 

      
คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร 
0 0 7,242 0 0 % 0 

      

โครงการอบรมประชาคมหมูบ่้านในด้านการปฏิบัติ

หน้าที่กรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง องคก์ารบริหารส่วน

ต้าบลน้้าบ่อหลวง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม่ 

0 0 0 0 100 % 5,000 

    คา่บ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 33,889 24,420 37,242 77,000     85,000 

  คา่วัสด ุ               

    วัสดุส้านักงาน 11,276 89,081 102,827 47,310 -36.59 % 30,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 0 2,500 100 % 5,000 

    วัสดุคอมพวิเตอร ์ 0 26,910 16,830 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าวัสด ุ 11,276 115,991 119,657 99,810     85,000 
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  คา่สาธารณูปโภค               

    คา่บริการไปรษณีย ์ 9,226 28,064 31,035 50,000 -50 % 25,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 9,226 28,064 31,035 50,000     25,000 

รวมงบด าเนินงาน 128,017 372,629 302,004 358,168     268,580 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ส านักงาน               

      คา่จัดซ้ือเครื่องโทรสาร 0 0 17,000 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์               

      

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์พร้อม

เครื่องพมิพป์ริน้เตอร ์เพื่อพัฒนาประสิทธภิาพงาน

กองคลัง 

0 0 0 0 100 % 23,900 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 17,000 0     23,900 

รวมงบลงทุน 0 0 17,000 0     23,900 

รวมงานบริหารงานคลัง 545,497 1,267,231 1,343,074 1,596,320     1,551,640 

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 3,211,274.25 8,512,093.82 9,766,370.23 9,887,075     10,106,950 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน               

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)               

    คา่ตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 540,000 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 60,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0 0     600,000 

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0     600,000 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
คา่ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
0 0 0 0 100 % 22,500 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0     22,500 
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  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
              

      คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 65,000 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปี

ใหม่ 
0 0 0 0 100 % 12,000 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

สงกรานต ์
0 0 0 0 100 % 12,000 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 

สงกาลและออกตรวจเวรยาม 
3,280 0 0 0 0 % 0 

รวมคา่ใช้สอย 3,280 0 0 0     89,000 

  ค่าวัสด ุ               

    วัสดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 2,800 0 0 % 0 

รวมค่าวัสด ุ 0 0 2,800 0     0 

รวมงบด าเนินงาน 3,280 0 2,800 0     111,500 

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 3,280 0 2,800 0     711,500 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    คา่ตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 405,000 -100 % 0 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 45,000 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0 450,000     0 

รวมงบบุคลากร 0 0 0 450,000     0 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
คา่ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
0 0 0 50,000 -100 % 0 

    คา่ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 3,000 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 53,000     0 
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  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
              

      คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 20,000 -100 % 0 

      โครงการจัดท้าแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 10,000 -100 % 0 

      โครงการซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 0 100 % 20,000 

      โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 50,000 -100 % 0 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม ่
0 0 7,970 0 0 % 0 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วง

เทศกาลสงกรานต ์
0 0 9,080 0 0 % 0 

      โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 0 4,390 0 0 0 % 0 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปี

ใหม่ 
0 0 0 10,000 -100 % 0 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

สงกรานต ์
0 0 0 10,000 -100 % 0 

      โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต ิ 0 0 17,322.5 50,000 -100 % 0 

      
โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัย 
0 0 4,400 0 100 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 0 4,390 38,772.5 150,000     30,000 
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  ค่าวัสด ุ               

    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 19,200 0 0 0 % 0 

    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 12,780 15,000 0 % 15,000 

    วัสดุอื่น 0 20,390 0 0 0 % 0 

รวมค่าวัสด ุ 0 39,590 12,780 15,000     15,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 43,980 51,552.5 218,000     45,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์การเกษตร               

      
โครงการจัดซ้ือเลื่อยยนต์ส้าหรับงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
0 0 0 9,250 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง               

      
โครงการจัดซ้ือ อุปกรณ์เพิ่มประสิทธภิาพงาน

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
0 0 0 0 100 % 20,200 

      
โครงการจัดซ้ือสายดับเพลิงพร้อมขอ้ต่อและ

อุปกรณ ์
0 0 0 20,200 -100 % 0 

      
จัดซ้ือหัวฉีดดับเพลิงชนิดด้ามจับ สามารถปรับได้  

4 ระดับ 
0 19,500 0 0 0 % 0 
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    ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์               

      เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด้า 0 0 3,100 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 19,500 3,100 29,450     20,200 

รวมงบลงทุน 0 19,500 3,100 29,450     20,200 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 2,000 2,000 3,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0 2,000 2,000 3,000     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 2,000 2,000 3,000     0 

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 65,480 56,652.5 700,450     65,200 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,280 65,480 59,452.5 700,450     776,700 
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แผนงานการศึกษา               

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 87,830 9,220 261,262.6 215,160 89.26 % 407,220 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 20,120 0 0 0 0 % 0 

    เงินประจ้าต้าแหน่ง 0 19,016 42,000 42,000 0 % 42,000 

    คา่ตอบแทนพนักงานจ้าง 127,920 128,160 219,665 162,000 -33.33 % 108,000 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 71,880 81,795 25,005 18,000 -33.33 % 12,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 307,750 238,191 547,932.6 437,160     569,220 

รวมงบบุคลากร 307,750 238,191 547,932.6 437,160     569,220 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
คา่ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
0 196,354 99,390 32,040 -34.77 % 20,900 

    คา่ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 3,000 -100 % 0 

    คา่เช่าบ้าน 9,600 0 0 5,000 -100 % 0 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 3,572 10,000 -100 % 0 

    เงินช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล 1,141 0 0 0 0 % 0 

รวมค่าตอบแทน 10,741 196,354 102,962 50,040     20,900 
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  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 3,800 363,200 246,134 127,500 -92.16 % 10,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
              

      คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 50,000 80 % 90,000 

      
คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการ

อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
0 0 24,890 0 0 % 0 

      คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 0 76,792 0 0 0 % 0 

      
โครงการแขง่ขันกีฬาท้องถิ่นร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด

อ้าเภอสันป่าตอง 
0 86,900 0 0 0 % 0 

      โครงการแขง่ขันกีฬาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ ์ 8,000 0 0 0 0 % 0 

      โครงการนิเทศภายใน 1,500 0 0 0 0 % 0 

      โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 1,000 0 0 0 0 % 0 

      โครงการวันแห่งความส้าเร็จศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 8,000 0 0 0 0 % 0 

      โครงการวารสารสัมพันธ ์ 3,000 0 0 0 0 % 0 

      โครงการสายใยรักจากแม่ถึงลูก (วันแม่) 4,000 0 0 0 0 % 0 

      โครงการอ้อมกอดพอ่ 4,000 0 0 0 0 % 0 

    คา่บ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 50,000 -50 % 25,000 

รวมค่าใช้สอย 33,300 526,892 271,024 227,500     125,000 
 

 



42 

 

  คา่วัสด ุ               

    วัสดุส้านักงาน 0 29,716 23,181 50,000 0 % 50,000 

    วัสดุไฟฟ้าและวทิย ุ 0 0 12,925 10,000 -50 % 5,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 20,222 9,997 0 0 % 0 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 0 2,500 0 % 2,500 

    วัสดุคอมพวิเตอร ์ 0 9,680 18,960 40,000 0 % 40,000 

รวมค่าวัสด ุ 0 59,618 65,063 102,500     97,500 

  คา่สาธารณูปโภค               

    คา่ไฟฟ้า 8,661.28 22,831.67 11,531.16 0 0 % 0 

    คา่น้้าประปา คา่น้้าบาดาล 3,483 4,158 2,260 0 0 % 0 

    คา่บริการไปรษณีย ์ 0 127 833 2,000 -50 % 1,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 12,144.28 27,116.67 14,624.16 2,000     1,000 

รวมงบด าเนินงาน 56,185.28 809,980.67 453,673.16 382,040     244,400 
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  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

      เครื่องคอมพวิเตอร ์ส้าหรับงานส้านักงาน 0 0 14,790 16,000 -100 % 0 

      เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมึก (INKJET  Printer) 0 0 0 4,300 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 14,790 20,300     0 

รวมงบลงทุน 0 0 14,790 20,300     0 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 271,000 0 0 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 271,000 0 0 0     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 271,000 0 0 0     0 

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 634,935.28 1,048,171.67 1,016,395.76 839,500     813,620 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 840,720 55.47 % 1,307,100 

    คา่ตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 162,000 100 % 324,000 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 18,000 300 % 72,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0 1,020,720     1,703,100 

รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,020,720     1,703,100 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
คา่ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
0 0 0 104,340 -46.94 % 55,360 

    เงินช่วยเหลือบุตร 0 0 0 0 100 % 13,600 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 104,340     68,960 
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  คา่ใช้สอย               

  
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
              

  
      

คา่ใช้จ่ายโครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล 
0.00 0.00 0.00 586,600 -100 % 0 

  
      

คา่ใช้จ่ายโครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
0.00 0.00 0.00 225,000 -100 % 0 

        คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

  
      

คา่ใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา (ในการพัฒนาครู

ผู้ดูแลเด็ก) 
0.00 14,000.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

คา่ใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์

พัฒนาเด็ก 
0.00 0.00 0.00 14,000 -28.57 % 10,000 

        โครงการแขง่ขันกีฬาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ ์ 0.00 8,000.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ 0.00 0.00 59,427.00 0 0 % 0 

        โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 0.00 0.00 0.00 60,000 -100 % 0 

        โครงการทัศนศึกษา 0.00 25,000.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการนิเทศภายใน 0.00 1,500.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 0.00 1,000.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการวันแห่งความส้าเร็จศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 0.00 8,000.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการวันไหวคร ูศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 0.00 1,000.00 0.00 0 0 % 0 
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      โครงการวารสารสัมพันธ ์ 0.00 3,000.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนอนุบาลองคก์ารบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง 
0.00 0.00 0.00 0 100 % 487,000 

  
      

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของ

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง 
0.00 0.00 0.00 0 100 % 108,600 

  
      

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา 

(ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก) 
0.00 0.00 195,680.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 

(โรงเรียนอนุบาล) 
0.00 0.00 377,140.00 0 0 % 0 

        โครงการสายใยรักจากแม่ถึงลูก (วันแม่) 0.00 4,000.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการอ้อมกอดพอ่ 0.00 4,000.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมค่าใช้สอย 0.00 69,500.00 632,247.00 885,600     625,600 

    คา่วัสด ุ               

      วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000 

      คา่อาหารเสริม (นม) 0.00 469,379.27 420,330.74 533,700 -23.52 % 408,160 

      คา่อาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0.00 495,000.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมค่าวัสด ุ 0.00 964,379.27 420,330.74 543,700     418,160 
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  คา่สาธารณูปโภค               

      คา่ไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 40,000 0 % 40,000 

      คา่น้้าประปา คา่น้้าบาดาล 0.00 0.00 0.00 9,705 3.04 % 10,000 

      คา่บริการไปรษณีย ์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,000 

  รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 49,705     51,000 

  รวมงบด าเนินงาน 0.00 1,033,879.27 1,052,577.74 1,583,345     1,163,720 

    งบเงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุน               

      เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 688,000.00 641,040.00 608,000 -15.79 % 512,000 

  รวมเงินอุดหนุน 0.00 688,000.00 641,040.00 608,000     512,000 

  รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 688,000.00 641,040.00 608,000     512,000 

  รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0.00 1,721,879.27 1,693,617.74 3,212,065     3,378,820 

  รวมแผนงานการศึกษา 0.00 1,721,879.27 1,693,617.74 3,212,065     3,378,820 

  รวมทุกแผนงาน 0.00 1,721,879.27 1,693,617.74 3,212,065     3,378,820 
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งานระดับมัธยมศึกษา               

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 30,000 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 30,000 0     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 30,000 0     0 

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 0 0 30,000 0     0 

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
              

      โครงการจัดซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ้าหมู่บา้น 0 0 0 0 100 % 60,500 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0     60,500 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 0     60,500 

รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 0 0 0 0     60,500 

รวมแผนงานการศึกษา 634,935.28 2,770,050.94 2,740,013.5 4,051,565     4,252,940 
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แผนงานสาธารณสุข               

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
              

      โครงการควบคุมป้องกันโรคไขเลือดออก 0 0 0 35,000 -100 % 0 

      โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 28,000 -100 % 0 

      โครงการป้องกันโรคเอดสใ์นสถานศึกษา 0 0 0 11,000 -100 % 0 

      โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 0 34,247.1 3,942.7 0 0 % 0 

      
โครงการเพิ่มประสิทธภิาพระบบบริการการแพทย์

ฉุกเฉิน 
0 0 0 290,550 18.4 % 344,000 

      โครงการรณรงคป์ระชาสัมพันธ์การป้องกันโรคเอดส ์ 0 0 0 3,000 -100 % 0 

      โครงการให้ความรู้แก่ผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการ 0 0 0 16,000 -100 % 0 

      โครงการให้ความรู้เรื่องโภชนาการอาหารปลอดภัย 0 0 0 14,000 -100 % 0 

      
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น้าในการดูแลด้าน

สุขภาพ 
0 0 0 100,000 -20 % 80,000 

      โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ 0 0 0 30,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 0 34,247.1 3,942.7 527,550     424,000 
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  คา่วัสด ุ               

    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 8,700 -100 % 0 

รวมค่าวัสด ุ 0 0 0 8,700     0 

รวมงบด าเนินงาน 0 34,247.1 3,942.7 536,250     424,000 

  งบลงทุน               

  คา่ครุภัณฑ ์               

    ครุภัณฑ์การเกษตร               

      เครื่องพน่หมอกควัน 0 0 58,900 0 0 % 0 

      
โครงการจัดซ้ือเครื่องพน่ยากันยุงแบบละอองฝอย 

(ULV) 
0 0 0 140,000 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 58,900 140,000     0 

รวมงบลงทุน 0 0 58,900 140,000     0 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนเอกชน 0 110,000 82,500 82,500 -100 % 0 

    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์ 100,000 0 0 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 100,000 110,000 82,500 82,500     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 100,000 110,000 82,500 82,500     0 

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 100,000 144,247.1 145,342.7 758,750     424,000 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
              

      
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  

ปีงบประมาณ 2560 
0 0 0 0 100 % 30,000 

      โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 22,500 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0     52,500 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 0     52,500 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 0 0 0 0     52,500 

รวมแผนงานสาธารณสุข 100,000 144,247.1 145,342.7 758,750     476,500 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์               

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์               

  งบด าเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
              

      โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต ิ 0 0 0 0 100 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0     20,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 0     20,000 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0     20,000 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0     20,000 
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แผนงานเคหะและชุมชน               

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)               

    เงินเดือนพนักงาน 245,804 411,005 620,030 688,825 7 % 737,040 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 14,580 5,080 16,010 4,350 -100 % 0 

    เงินประจ้าต้าแหน่ง 0 51,449 42,000 42,000 0 % 42,000 

    คา่ตอบแทนพนักงานจ้าง 32,040 62,400 108,000 0 0 % 0 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 21,960 36,540 12,000 0 0 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 314,384 566,474 798,040 735,175     779,040 

รวมงบบุคลากร 314,384 566,474 798,040 735,175     779,040 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
คา่ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4,500 116,027 58,060 53,800 -45.09 % 29,540 

    คา่ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 4,000 -100 % 0 

    คา่เช่าบ้าน 0 11,700 43,200 41,400 73.91 % 72,000 

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

    เงินช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล 0 780 0 0 0 % 0 

รวมค่าตอบแทน 4,500 128,507 101,260 104,200     106,540 
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  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 2,800 8,000 130,000 -84.62 % 20,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
              

      คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 45,000 0 % 45,000 

      
คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร 
0 0 6,942 0 0 % 0 

      

โครงการเพิ่มประสิทธภิาพงานธุรการ งานบริการ และ

งานการประสานสาธารณูปโภคของกองช่าง องคก์าร

บริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง 

0 0 0 0 100 % 96,000 

    คา่บ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 89,200 236.32 % 300,000 

รวมค่าใช้สอย 0 2,800 14,942 264,200     461,000 

  ค่าวัสด ุ               

    วัสดุส้านักงาน 0 18,742 19,989 35,000 -28.57 % 25,000 

    วัสดุก่อสร้าง 0 0 12,132 80,000 150 % 200,000 

    วัสดุคอมพวิเตอร ์ 0 17,940 18,520 45,000 -33.33 % 30,000 

รวมค่าวัสด ุ 0 36,682 50,641 160,000     255,000 
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  ค่าสาธารณูปโภค               

    คา่บริการไปรษณีย ์ 0 133 146 1,000 0 % 1,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 133 146 1,000     1,000 

รวมงบด าเนินงาน 4,500 168,122 166,989 529,400     823,540 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง               

      จัดซ้ือเครื่องตบดิน 0 0 19,000 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์               

      เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 0 0 8,500 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 27,500 0     0 
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  คา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

    อาคารต่าง ๆ               

      
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค ์ซอย 5        

บ้านจอมแจ้ง หมูท่ี่ 4 
0 0 197,000 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค ์บ้านห้วยโทง้   

หมูท่ี่ 8 
0 0 199,900 0 0 % 0 

    คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า หมูท่ี่ 3 บ้านแพะสัน

ใหม่ 
0 0 214,500 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า หมูท่ี่ 6 0 0 171,443.56 0 0 % 0 

      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก   

รูปตัวยูแบบมีฝาปิด เลียบทางสายน้้าบ่อหลวง-ห้วยโทง้ 

บ้านแพะสันใหม่ หมูที่ 3 

0 0 0 192,200 -100 % 0 

      โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าแบบเปิด หมูท่ี่ 7 0 0 200,000 0 0 % 0 
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      โครงการขุดลอกล้าเหมอืง หมูท่ี่ 1 บ้านโรงวัว 0 0 56,140.57 0 0 % 0 

      
โครงการขุดลอกล้าเหมอืงริม หมูท่ี่ 2 เช่ือม หมูท่ี่ 1 

ต้าบลน้้าบ่อหลวง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
0 0 39,880 0 0 % 0 

      

โครงการจ้างเหมาจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์ทางหลวง

ท้องถิ่นพร้อมติดตั้งในเขตรับผิดชอบขององคก์าร

บริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง 

0 0 0 65,000 -100 % 0 

      
โครงการเทลานคอนกรีต (หน้าศาลาอเนกประสงค์)  

หมูท่ี่ 5 
0 0 122,033.82 0 0 % 0 

      โครงการปรับปรุงหอกระจายขา่ว (เสียงตามสาย) 0 0 59,640 0 0 % 0 

      โครงการเปลี่ยนท่อระบบประปาหมูบ่้าน หมูท่ี่ 10 0 0 199,500 0 0 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 1,460,037.95 257,200     0 

รวมงบลงทุน 0 0 1,487,537.95 257,200     0 

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 318,884 734,596 2,452,566.95 1,521,775     1,602,580 
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งานไฟฟ้าถนน               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    คา่ตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 33,780 219.72 % 108,000 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 12,000 0 % 12,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0 45,780     120,000 

รวมงบบุคลากร 0 0 0 45,779.92     120,000 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
คา่ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
0 0 0 10,000 -55 % 4,500 

    คา่ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 1,000 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 11,000     4,500 

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
              

      คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 5,000 -40 % 3,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000     3,000 
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  ค่าวัสด ุ               

    วัสดุไฟฟ้าและวทิย ุ 0 73,140.16 22,737.5 150,000 -33.33 % 100,000 

รวมค่าวัสด ุ 0 73,140.16 22,737.5 150,000     100,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 73,140.16 22,737.5 166,000     107,500 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวทิย ุ               

      
โครงการติดตั้งล้าโพงกระจายขา่ว พร้อมอุปกรณ์เครื่อง

เสียงประกอบ 1 ชุด หมูท่ี่ 8 บ้านห้วยโทง้ 
0 0 0 89,000 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 89,000     0 
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  คา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

    อาคารต่าง ๆ               

      
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค ์ บ้านหัวฝาย   

หมูท่ี่ 7 
0 0 0 0 100 % 100,000 

    คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

      โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 หมูท่ี่ 11 0 0 140,508.55 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายข้างวัดต้นแก้ว 0 0 169,500 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มี

ไหล่ทาง เลียบล้าเหมอืงไม่ไร่ลอ บ้านหนองห้า หมูท่ี่ 5 
0 0 0 201,600 -100 % 0 

      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด   

ขา้งทางถนนสายน้้าบ่อหลวง-ห้วยโทง้ช่วงบ้านหนองห้า 

หมูท่ี่ 5 

0 0 0 0 100 % 250,000 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า แบบรางเปิด พร้อมวาง

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย  หมูท่ี่ 7 
0 0 0 208,900 -100 % 0 

      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ

ตัวยูและบ่อพักน้้า คสล.จ้านวน  2 จุด และท่อลอด  

คอนกรีตเสริมเหล็ก ช้ัน 3 จ้านวน 1 จุด 6 ท่อน 

0 0 0 205,800 -100 % 0 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด สายน้้าบ่อ

หลวง-ห้วยโทง้ บ้านแพะสันใหม่ หมู่ที่ 3 
0 0 0 0 100 % 200,000 

      
โครงการขยายไหล่ทาง คสล.สายทางไปวัดหนองหวาย 

หมูท่ี่ 11 
0 0 22,885 0 0 % 0 

      

โครงการซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัก

บ้านต้นแก้ว หมูท่ี่ 9  ต้าบลน้้าบ่อหลวง  อ้าเภอสันป่า

ตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

0 0 0 0 100 % 172,000 

      
โครงการติดตั้งการ์ดเลนถนน สายน้้าบ่อหลวง-ห้วยโทง้ 

ช่วงบริเวรบ้านห้วยโทง้ หมูท่ี่ 8 
0 0 0 0 100 % 200,000 

      
โครงการติดตั้งล้าโพงกระจายเสียง พร้อมอุปกรณ์

เครื่องเสียง ประกอบ 1 ชุด  บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7 
0 0 0 0 100 % 91,200 

      

โครงการบรูณะผิวทางลูกรังบดอัดแน ่เลียบคลองซอย

ชลประทาน จากหมูท่ี่ 1 ต้าบลน้้าบ่อหหลวง เช่ือม    

หมูท่ี่ 5 ต้าบลสันกลาง 

0 0 0 196,200 -100 % 0 
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โครงการบูรณะ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต 

บ้านจอมแจ้ง ซอย 2 หมูท่ี่ 4  ต้าบลน้้าบ่อหลวง อ้าเภอ

สันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

0 0 0 0 100 % 131,500 

      

โครงการบูรณะ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต 

เลียบล้าเหมอืงศรีหมื่น บ้านน้้าบ่อหลวง หมูท่ี ่2    

ต้าบลน้้าบ่อหลวง  อ้าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

0 0 0 0 100 % 161,000 

      

โครงการบูรณะ ทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก           

บ้านสันเหนือ ซอย 6 หมูท่ี่ 10 ต้าบลน้้าบ่อหลวง อ้าเภอ

สันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

0 0 0 0 100 % 68,700 

      

โครงการบูรณะ ทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง

หวาย ซอย 4 หมูท่ี่ 11 ต้าบลน้้าบ่อหลวง            

อ้าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

0 0 0 0 100 % 44,900 

      

โครงการบูรณะ ทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง

หวาย ซอย 5  หมูท่ี่ 11  ต้าบลน้้าบ่อหลวง          

อ้าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

0 0 0 0 100 % 61,800 

 

 

 

 

 

 



63 

 

      

โครงการบูรณะ ทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสัน

เหนือ ซอย 5 หมูท่ี่ 10  ต้าบลน้้าบ่อหลวง           

อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

0 0 0 0 100 % 81,800 

      

โครงการบูรณะ ทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก            

บ้านสันเหนือ ซอย 7 หมูท่ี่ 10 ต้าบลน้้าบ่อหลวง  

อ้าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

0 0 0 0 100 % 65,300 

      

โครงการบูรณะ เสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต      

บ้านโรงวัว หมูท่ี่ 1ต้าบลน้้าบ่อหลวง  อ้าเภอสันป่าตอง  

จังหวัดเชียงใหม่ 

0 0 0 0 100 % 351,600 

      

โครงการบูรณะถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 2 

ขา้งวัดจอมแจ้ง หมูท่ี่ 4 บ้านจอมแจ้ง แยกจากถนนทาง

หลวงท้องถิ่นสายน้้าบ่อหลวง –ห้วยโทง้ ช่วงที่ 1 

0 0 0 216,600 -100 % 0 

      
โครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมูท่ี่ 6    

บ้านหนองไหว 
0 0 142,200 0 0 % 0 

      
โครงการบูรณะผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต  บ้านต้นแก้ว 

ซอย 4 หมูที่ 9 
0 0 0 201,600 -100 % 0 
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โครงการบูรณะผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนอง

หวาย  ซอย 2 หมูท่ี่ 11 
0 0 0 170,500 -100 % 0 

      
โครงการบูรณะผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ฝ่ังตะวันออก

ล้าเหมอืงศรีหมื่น หมูท่ี่ 2 
0 0 0 201,600 -100 % 0 

      โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขา้งโรงเรียนเทพศิรินทร ์ 0 0 165,000 0 0 % 0 

    คา่บ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

      
โครงการปรับปรุงคันดินกั้นน้้าพร้อมปรับเกลี่ยบริเวณ

ล้าน้้าขานด้านทิศตะวันออก หมูท่ี่ 8 บ้านห้วยโทง้ 
0 0 0 63,900 -100 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 640,093.55 1,666,700     1,979,800 

รวมงบลงทุน 0 0 640,093.55 1,755,700     1,979,800 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 16,552.9 221,965 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 16,552.9 221,965     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 16,552.9 221,965.08     0 

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 73,140.16 679,383.95 2,189,445     2,207,300 
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
              

      
โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขนขยะมูลฝอยในเขต

พื้นที ่อบต.น้้าบ่อหลวง 
0 0 0 801,900 11.73 % 896,000 

      โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน 0 0 53,725 0 0 % 0 

      โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน 0 0 0 0 100 % 4,000 

      โครงการอบรมคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน 0 0 0 15,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 0 0 53,725 816,900     900,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 53,725 816,900     900,000 

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 53,725 816,900     900,000 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 318,884 807,736.16 3,185,675.9 4,528,120     4,709,880 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 232,690 33.9 % 311,580 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0 232,690     311,580 

รวมงบบุคลากร 0 0 0 232,690     311,580 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
คา่ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
0 0 0 23,370 -46.56 % 12,490 

    คา่ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 1,000 -100 % 0 

    คา่เช่าบ้าน 0 0 0 42,000 -100 % 0 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 -50 % 5,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 76,370     17,490 
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  คา่ใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
              

      คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 15,000 0 % 15,000 

      โครงการฝึกอบรมวชิาชีพของผู้สูงอายุฯ 0 10,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 0 10,000 0 15,000     15,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 10,000 0 91,370     32,490 

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 10,000 0 324,060     344,070 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
              

      โครงการคารวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน 0 0 0 50,000 -100 % 0 

      โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน 0 0 0 0 100 % 30,000 

      
โครงการจ้างนักเรียน  นักศึกษาท้างานในช่วงปิดภาค

เรียน ประจ้าป ี2560 
0 0 0 0 100 % 40,000 

 

 

 

 



68 

 

      
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาท้างานช่วงปิดภาคเรียน 

ประจ้าป ี2559 
0 0 0 40,000 -100 % 0 

      
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาท้างานในช่วงปิดภาค

เรียน 
0 21,360 0 0 0 % 0 

      
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาค

เรียน 
0 0 26,760 0 0 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะทางอาชีพของ

ประชาชน 
0 0 0 0 100 % 50,000 

      โครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตร ี 0 0 0 0 100 % 50,000 

      
โครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพในต้าบล      

น้้าบ่อหลวง 
0 0 0 5,000 -100 % 0 

      โครงการพัฒนาศักยภาพของสตร ี 0 0 0 100,000 -100 % 0 

      โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอาย ุ 0 0 50,350 0 0 % 0 

      โครงการพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพใจของผู้สูงอาย ุ 0 0 0 50,000 -100 % 0 

      
โครงการเพิ่มประสิทธภิาพเครือขา่ยธรรมาภิบาลชุมชน 

ประจ้าป ี2559 
0 0 0 100,000 -100 % 0 

      โครงการวัยใสหางไกลยาเสพติด ประจ้าป ี2560 0 0 0 0 100 % 10,000 
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โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บา้น

ต้าบลน้้าบ่อหลวง 
0 0 29,142 0 0 % 0 

      
โครงการส่งเสริมและการพัฒนาทักษะด้านอาชีพของ

สตร ี
0 0 0 10,000 -100 % 0 

      
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพของ

ประชาชน 
0 0 0 30,000 -100 % 0 

      
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพของผู้

พกิาร 
0 0 0 30,000 -100 % 0 

      
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพของ

ผู้สูงอายุ 
0 0 0 30,000 -100 % 0 

      โครงการห่วงใย ใส่ใจผู้สูงวัย 0 0 0 0 100 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 0 21,360 106,252 445,000     230,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 21,360 106,252 445,000     230,000 
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  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,000 13,000 0 0 0 % 0 

    เงินอุดหนุนเอกชน 0 230,000 55,000 55,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 5,000 243,000 55,000 55,000     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 5,000 243,000 55,000 55,000     0 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 5,000 264,360 161,252 500,000     230,000 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5,000 274,360 161,252 824,060     574,070 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               

งานกีฬาและนันทนาการ               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
              

      คา่ใช้จ่ายในการแขง่ขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 4,000 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการแขง่ขันกีฬาท้องถิ่นรวมใจต้านภัยยาเสพติด  

อ้าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
0 0 0 0 100 % 35,000 

      

โครงการแขง่ขันกีฬาในระดับต้าบล องคก์ารบริหาร

ส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวงอ้าเภอ 

สันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

0 0 0 0 100 % 75,000 

รวมค่าใช้สอย 4,000 0 0 0     110,000 

  คา่วัสด ุ               

    วัสดุกีฬา 0 5,630 0 0 0 % 0 

รวมค่าวัสด ุ 0 5,630 0 0     0 

รวมงบด าเนินงาน 4,000 5,630 0 0     110,000 
 

 

 

 



72 

 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนเอกชน 0 2,000 0 0 0 % 0 

    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์ 66,000 0 0 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 66,000 2,000 0 0     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 66,000 2,000 0 0     0 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 70,000 7,630 0 0     110,000 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
              

      โครงการถวายเทยีนพรรษา 0 250 0 0 0 % 0 

      โครงการธรรมสัญจร 0 0 1,650 0 0 % 0 

      
โครงการประเพณียี่เป็งในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม

จารีตประเพณีทอ้งถิ่น 
0 0 85,054 0 0 % 0 

      
โครงการสืบสานประเพณีสระเกล้าด้าหัวผู้สูงอาย ุและ

ประเพณีวันสงกรานต์ต้าบลน้้าบ่อหลวง 
0 0 0 0 100 % 50,000 

      โครงการสืบฮีต สานฮอยประเพณียี่เป็งน้้าบ่อหลวง 0 0 0 0 100 % 100,000 

      โครงการแสงธรรมส่องใจสร้างสายใยชุมชน 0 0 0 0 100 % 12,000 

รวมค่าใช้สอย 0 250 86,704 0     162,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 250 86,704 0     162,000 
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  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 14,000 16,000 -100 % 0 

    เงินอุดหนุนเอกชน 0 38,500 88,000 33,000 -100 % 0 

    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์ 43,000 10,000 10,000 20,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 43,000 48,500 112,000 69,000     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 43,000 48,500 112,000 69,000     0 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 43,000 48,750 198,704 69,000     162,000 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว               

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 20,000 -100 % 0 

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 28,000 32,000 35,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0 28,000 32,000 55,000     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 28,000 32,000 55,000     0 

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 0 28,000 32,000 55,000     0 

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 113,000 84,380 230,704 124,000     272,000 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา               

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 90,806.62 0 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0 90,806.62 0 0     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 90,806.62 0 0     0 

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 90,806.62 0 0     0 
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งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน               

  งบลงทุน               

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้า

ประปา หมูท่ี่ 11 
0 87,475 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทางเขา้

ป่าช้า หมูท่ี่ 5 
0 227,884 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทางเขา้

ป่าช้า หมูท่ี่ 5 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
0 400,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบเหมอืง

ไม้ไร่ลอ หมูท่ี่ 7 
0 140,568 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

พร้อมฝาราง หมูท่ี่ 6 
0 150,000 0 0 0 % 0 
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โครงการงานเดินท่อเมนต์ประปา ขนาด 2 นิว้ ท่อพอีี 

PN 6.3 ยาว 400 เมตร เครื่องสูบน้้าแบบจมน้้า ขนาด 

2 นิว้ 5.5 แรงม้าตู้คอนโทลพร้อมอุปกรณ์สูบน้้าหมูท่ี่ 3 

0 67,203.4 0 0 0 % 0 

      
โครงการงานถมหินคลุกบดอัดแน่น ซอย 5           

(ซอยกลางทุ่ง) หมูท่ี่ 4 
0 49,000 0 0 0 % 0 

      โครงการเจาะบ่อบาดาล หมูท่ี่ 10 บ้านสันเหนือ 0 200,000 0 0 0 % 0 

      โครงการเจาะบ่อบาดาล หมูท่ี่ 8 บ้านห้วยโทง้ 0 219,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,541,130.4 0 0     0 

รวมงบลงทุน 0 1,541,130.4 0 0     0 

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 0 1,541,130.4 0 0     0 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 1,631,937.02 0 0     0 
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แผนงานการเกษตร               

งานส่งเสริมการเกษตร               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    คา่ตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 144,870 51.92 % 220,080 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0 144,870     220,080 

รวมงบบุคลากร 0 0 0 144,870     220,080 

  งบด้าเนินงาน               

  คา่ตอบแทน               

    
คา่ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
0 0 0 16,370 -46.12 % 8,820 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 16,370     8,820 

  คา่ใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
              

      คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000 

      โครงการชุนชนพอเพยีง 0 0 20,315 0 0 % 0 
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      โครงการป้องกันก้าจัดศัตรูพชื 0 0 17,595 0 0 % 0 

      
โครงการเพิ่มพูนประสิทธภิาพคณะกรรมการศูนย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรต้าบลน้้าบ่อหลวง 
0 17,520 0 30,000 -100 % 0 

      

โครงการเพิ่มพูนประสิทธภิาพคณะกรรมการ

ศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรต้าบล 

น้้าบ่อหลวง 

0 0 0 0 100 % 15,000 

      โครงการอบรมการผลิตล้าไยนอกฤด ู 0 0 0 25,000 -100 % 0 

      โครงการอบรมจัดท้าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ สารไล่แมลง 0 0 0 0 100 % 10,000 

      โครงการอบรมลดต้นทุนการท้านา 0 0 0 14,100 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 0 17,520 37,910 79,100     30,000 

  ค่าวัสด ุ               

    วัสดุการเกษตร 0 6,020 8,000 20,000 -50 % 10,000 

รวมค่าวัสด ุ 0 6,020 8,000 20,000     10,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 23,540 45,910 115,470     48,820 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 17,000 30,000 30,000 30,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 17,000 30,000 30,000 30,000     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 17,000 30,000 30,000 30,000     0 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 17,000 53,540 75,910 290,340     268,900 
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
              

      โครงการจัดท้าแนวกันไฟต้าบลน้้าบ่อหลวง 0 0 0 0 100 % 30,000 

      
โครงการจัดท้าแนวกันไฟอนุรักษ์ปา่ชุมชนต้าบล       

น้้าบ่อหลวง 
0 0 0 30,000 -100 % 0 

      โครงการปลูกจิตส้านึกรักผืนป่าในสถานศึกษา 0 0 0 8,000 -100 % 0 

      
โครงการรณรงคป์้องกันไฟปา่ และแก้ไขปัญหาหมอก

ควัน 
0 0 10,000 0 0 % 0 

      
โครงการรณรงคป์้องกันไฟปา่และแก้ไขปัญหาหมอก

ควัน 
0 0 0 10,000 10 % 11,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 48,000     41,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 10,000 48,000     41,000 

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้ 0 0 10,000 48,000     41,000 

รวมแผนงานการเกษตร 17,000 53,540 85,910 338,340     309,900 
 

 

 

 



82 

 

แผนงานงบกลาง               

งบกลาง               

  งบกลาง               

  งบกลาง               

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 35,483 92,104.25 88,046.5 80,000 43.75 % 115,000 

    เบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ 0 0 0 0 100 % 8,562,000 

    เบีย้ยังชีพคนพิการ 0 0 0 0 100 % 2,083,200 

    เบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส ์ 44,000 132,000 138,000 138,000 8.7 % 150,000 

    ส้ารองจ่าย 5,859 206,238 1,200 36,240 569.29 % 242,550 

    รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน 9,200 187,000 90,000 90,000 111.11 % 190,000 

    
เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น 

(กบท.) 
112,600 120,000 142,000 143,400 10.4 % 158,310 

รวมงบกลาง 207,142 737,342.25 459,246.5 487,640     11,501,060 

รวมงบกลาง 207,142 737,342.25 459,246.5 487,640     11,501,060 

รวมงบกลาง 207,142 737,342.25 459,246.5 487,640     11,501,060 

รวมแผนงานงบกลาง 207,142 737,342.25 459,246.5 487,640     11,501,060 

รวมทุกแผนงาน 4,610,515.53 15,081,167.29 16,833,967.33 21,700,000     33,000,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 

อ าเภอสันป่าตอง   จังหวัดเชียงใหม ่

        

                  ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 33,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษจัีดสรรและหมวด

เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น  

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 

งานบริหารท่ัวไป รวม 8,199,650 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 5,766,240 บาท 

 
   

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท 

 
   

เงินเดือนนายก/รองนายก จ้านวน 514,080 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น  

ได้แก ่

1.เงินเดือนนายกองคก์ารบริหารส่วนต้าบล 

  ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท 

2.เงินเดือนรองนายกองคก์ารบริหารส่วน  

  ต้าบลในอัตราเดือนละ 11,220 บาท  

  จ้านวน 2 อัตรา โดยค้านวณตั้งจ่ายไว ้12 เดือน 

    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

วา่ด้วยค่าตอบแทนนายกองคก์ารบริหารส่วนต้าบล  

รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต้าบล  ประธานสภา 

องคก์ารบริหารส่วนต้าบล รองประธานสภาองคก์าร

บริหารส่วนต้าบล สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

ต้าบล และเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต้าบล

พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
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เงินค่าตอบแทนประจ้าต้าแหน่งนายก/รองนายก จ้านวน 42,120 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ้าต้าแหน่งนายกฯ/รอง

นายกฯ ได้แก ่

1.คา่ตอบแทนประจ้าต้าแหน่งนายก อบต.อัตรา

เดือนละ 1,750 บาท 

2.คา่ตอบแทนประจ้าต้าแหน่งรองนายก อบต. อัตรา

เดือนละ 880 บาท 

   จ้านวน 2 อัตรา โดยค้านวณ  ตั้งจ่าย 12 เดือน 

   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่

ด้วยค่าตอบแทนนายกองคก์ารบริหารส่วนต้าบล  

รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต้าบล  ประธานสภา

องคก์ารบริหารส่วนต้าบล รองประธานสภาองคก์าร

บริหารส่วนต้าบล สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

ต้าบลและเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต้าบล  

พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 

      

 
   

เงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จ้านวน 42,120 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพเิศษผู้บริหารได้แก ่

1.คา่ตอบแทนพเิศษนายก อบต.อัตราเดือนละ  

   1,750 บาท 

2.คา่ตอบแทนพเิศษรองนายก อบต.อัตราเดือนละ 

     880 บาท 

    จ้านวน 2 อัตรา  โดยค้านวณ  ตั้งจ่าย 12 เดือน 

    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

วา่ด้วยค่าตอบแทนนายกองคก์ารบริหารส่วนต้าบล  

รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต้าบล  ประธานสภา

องคก์ารบริหารส่วนต้าบล รองประธานสภาองคก์าร

บริหารส่วนต้าบล สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

ต้าบลและเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต้าบล  

พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีนายก

องคก์ารบริหารส่วนต้าบล 
จ้านวน 86,400 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ

นายก อบต. ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท   

โดยค้านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน  12 เดือน 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

วา่ด้วยค่าตอบแทนนายกองคก์ารบริหารส่วนต้าบล  

รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต้าบล  ประธานสภา

องคก์ารบริหารส่วนต้าบล รองประธานสภาองคก์าร

บริหารส่วนต้าบล สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

ต้าบลและเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต้าบล  

พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 

      

 
   

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 2,059,200 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิก อปท.ได้แก ่

1.คา่ตอบแทนประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ  

   11,220 บาท   

2.คา่ตอบแทนรองประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 

     9,180 บาท 

3.คา่ตอบแทนเลขานุการสภา อบต.  อัตราเดือนละ 

     7,200 บาท   

4.คา่ตอบแทนสมาชิกสภา อบต.    อัตราเดือนละ 

     7,200 บาท  

    จ้านวน 20 อัตรา โดยค้านวณตั้งจ่ายไว ้12 เดือน 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

วา่ด้วยค่าตอบแทนนายกองคก์ารบริหารส่วนต้าบล  

รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต้าบล  ประธานสภา

องคก์ารบริหารส่วนต้าบล รองประธานสภาองคก์าร

บริหารส่วนต้าบล สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

ต้าบลและเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต้าบล  

พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,022,320 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จ้านวน 2,032,740 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต้าบล  

เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ้าปแีละอัตราเงินเดือนที่

ปรับเพิ่มขึ้น ตามประกาศคณะกรรมการองคก์าร

บริหารส่วนต้าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวธิีการจ่ายเงินเดือน และ

ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่5) ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได ้โดยตั้งจ่ายไวจ้้านวน 12 เดือน 

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้านวน 84,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มคา่ตอบแทนพเิศษรายเดือน 

ให้แก่ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต้าบลในอัตราเดือน

ละ 7,000 บาท จ้านวน 12 เดือน ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานองคก์ารบริหารส่วนต้าบล

จังหวัดเชียงใหม่เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

อัตราเงินเดือนและวธิีการจ่ายเงินเดือน และ

ประโยชน์ตอบแทนอื่น (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที ่31)   

ประกาศ ณ วันที ่10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และ

ระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการเบิกจ่าย

คา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขา้ราชการ

และลูกจ้างประจ้าของส่วนราชการ (ฉบับที ่4)  

พ.ศ. 2553 

      

 
   

เงินประจ้าต้าแหน่ง จ้านวน 168,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ้าต้าแหน่งของพนักงานส่วน

ต้าบลต้าแหน่งผู้บริหาร ได้แก ่ปลัดองคก์ารบริหาร

ส่วนต้าบล อัตราเดือนละ 7,000 บาท รองปลัด

องคก์ารบริหารส่วนต้าบลอัตราเดือนละ3,500 บาท 

และหัวหน้าส้านักปลัด อัตราเดือนละ 3,500 บาท  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้โดยตั้งจ่ายไวจ้้านวน 12 เดือน 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบริหาร

ส่วนต้าบลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่องหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคก์าร

บริหารส่วนต้าบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที ่31)   

ประกาศ ณ วันที ่10 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
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คา่จ้างลูกจ้างประจ้า จ้านวน 218,160 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ้าพร้อมเงินปรับปรุง

ประจ้าป ีขององคก์ารบริหารส่วนต้าบล ตาม

ประกาศคณะกรรมการองคก์ารบริหารส่วนต้าบล

จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตรา

คา่จ้างและการให้ลูกจ้างขององคก์ารบริหารส่วน

ต้าบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที ่4) โดยค้านวณตั้งจ่ายไว้

ไม่เกิน 12 เดือน 

      

 
   

คา่ตอบแทนพนักงานจ้าง จ้านวน 459,600 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  คา่ตอบแทนพเิศษ ให้แก่

พนักงานจ้างตามภารกิจและคา่ตอบแทนให้แก่

พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานองคก์ารบริหารส่วนต้าบลจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

(ฉบับที ่3) โดยค้านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน 

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ้านวน 59,820 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให้แก่

พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบริหาร

ส่วนต้าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนต้าบล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างขององคก์ารบริหารส่วนต้าบล  

ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที ่2) 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 2,362,410 บาท 

 
   

ค่าตอบแทน รวม 242,790 บาท 

 

   

คา่ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ้านวน 109,790 บาท 

 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี

พเิศษแก่พนักงานองคก์ารบริหารส่วน

ต้าบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างองคก์ารบริหาร

ส่วนต้าบล จ้านวน 109,790  บาท 
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-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้

ตามประเภทรายจ่ายนี ้

  ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการก้าหนด

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมี

ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ้าปแีก่พนักงานส่วน

ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืน 

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที ่29 พฤษภาคม 2557 

เรื่องการด้าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วา่ด้วยการก้าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น

กรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ้าปแีก่

พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท  

0808.2/ว 3072  ลงวันที ่29 กันยายน 2557 

เรื่อง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน

อื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจ้าปแีก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) หนังสือส้านักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที ่

26 กุมภาพันธ ์2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,

และ ก.อบต. เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิีการก้าหนดเงินประโยชน์

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงิน

รางวัลประจ้าปสี้าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
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คา่เช่าบ้าน จ้านวน 108,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและคา่เช้าซ้ือของพนักงาน

ส่วนต้าบลตามสิทธทิี่จะได้รับ  ตามระเบียบดังนี ้  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยค่าเช่าบ้าน

ของขา้ราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  

2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยค่าเช่าบ้าน

ของขา้ราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2551 

      

 
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ้านวน 25,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ

ผู้บริหาร  พนักงานส่วนต้าบลตามสิทธทิี่ควรจะ

ได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541    

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที ่3)  พ.ศ. 2549   

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 1,274,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้านวน 200,000 บาท 

 

      

  (1)  คา่เย็บหนังสือหรือเขา้ปกหนังสือ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการเย็บหนังสือ หรือเขา้ปก

หนังสือหรือเอกสารรูปเล่มอื่นใด 

(2)  คา่โฆษณาและเผยแพร ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท้าป้ายหรือแผงปิด

ประกาศ การจ้างท้าโปสเตอร์การบันทึกภาพยนตร์

วดีีโอเทป วดีีทัศน์ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้าง

โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ในสื่อประเภท

ต่างๆ เช่น วทิยุกระจายเสียง โทรทัศน ์หนังสือพมิพ ์

วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ ์สิ่งพมิพ์

ต่างๆ ฯลฯ 
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(3)  คา่ธรรมเนียม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรวมทั้งคา่ธรรมเนียมป้าย

ยานพาหนะ คา่ธรรมเนียมศาล คา่ธรรมเนียมที่ดิน

และคา่ธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิกจ่ายได้ใน

ประเภทรายจ่ายนี ้

(4)  คา่ใช้จ่ายในการจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์

ขอ้มูล ขา่วสาร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ ์

ขอ้มูล ขา่วสาร เช่นวารสาร การจัดท้าแผ่นพับ 

เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจ้าปวีดีี

ทัศน ์วดีีโอเทปป้ายประชาสัมพันธ ์สื่อสิ่งพมิพต์่างๆ 

ฯลฯ 

(5)  คา่เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร คา่ถ่ายเอกสาร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารที่เกี่ยวกับการ

ด้าเนินงาน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 

(6)  คา่จ้างเหมาบริการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาท้า

การอยา่งหนึ่ง อยา่งใดซ่ึงมใิช่เป็นการประกอบ

ดัดแปลงต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 

ฯลฯ เช่นค่าจ้างเหมาสูบน้้าคา่บริการก้าจัดปลวกคา่

ล้างอัดฉีดรถยนต์ค่าจ้างเหมาหรือของที่ระลึกต่างๆ

คา่จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไมส้วนไมป้ระดับ

สวนหยอ่มสนามหญ้าหรือที่สาธารณะค่าจ้างเหมา

ล้างท้าความสะอาดถนนคา่จ้างเหมาจัดเก็บขยะและ

สิ่งปฏิกูลและคา่จ้างเหมาอื่น  ๆฯลฯที่เป็นกิจการใน

อ้านาจหน้าที ่และสามารถเบิกจ่ายในประเภท

รายจ่ายนี ้

(7)   คา่เช่าพื้นที่ส้าหรับจัดท้าเว็บไซต ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ส้าหรับจัดท้า

เว็บไซต์ (Website)เป็นราคาต่อป ี

(8)   คา่จดทะเบียนเว็บไซต ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดทะเบียนเว็บไซต ์(Website) 

 Domain name  เป็นราคาต่อป ี
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(9)   คา่เช่าที่ดิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินส้าหรับด้าเนินกิจการใน

อ้านาจหน้าที่ขององคก์ารบริหารส่วนต้าบลเป็น

ราคาต่อปี 

(10) คา่จัดท้าประกันภัยรถราชการขององคก์าร

บริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวงที่มีลักษณะการใช้งาน

ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอุบัติเหต ุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท้าประกันภัยรถราชการของ

องคก์ารบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวงที่มีลักษณะ

การใช้งานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการก่อให้เกิด

อุบัติเหต ุ

      

  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี ้

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ 

ว 1452 ลงวันที ่27 พ.ค. 2541 เรื่อง การเบิก

จ่ายเงินคา่จ้างเหมาบริการขององคก์รปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

      

 
   

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ จ้านวน 50,000 บาท 

 

      

  1.เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือ

คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม  

หรือศึกษาดูงานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ

ร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น คา่อาหาร 

คา่เครื่องดื่ม คา่ใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลีย้ง

รับรองและคา่บริการอื่นที่จ้าเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับ

การรับรอง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4 /ว 2381 

ลงวันที ่28  กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้ง

งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินคา่รับรองหรือคา่

เลีย้งรับรองขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

จ้านวน  30,000 บาท 
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2. เพื่อจ่ายเป็นค่าเลีย้งรับรอง ในการประชุมสภา

ท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  

ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ

หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ

ประชุมระหว่างองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นกับ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวสิาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ เช่น  

คา่อาหาร คา่เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลีย้งรับรอง 

และคา่บริการอื่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4 /ว 2381   

ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้ง

งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินคา่รับรองหรือคา่

เลีย้งรับรองขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ้านวน 20,000 บาท 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      

 
    

คา่ของรางวัล  หรือเงินรางวัล จ้านวน 1,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัลเงินรางวัลและของที่ระลึก

ในงานหรือกิจกรรมหรือพธิีต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องกับ

ภารกิจ 

      

 

    

คา่ใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิก

สภาท้องถิ่น 

จ้านวน 440,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการเลือกตั้ง

ขององคก์ารบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง ตามที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งก้าหนด (กรณีครบวาระ  

ยุบสภา กรณีแทนต้าแหน่งว่าง และกรณี

คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ 

และกรณีอื่นๆ ) อีกทั้งให้ความร่วมมือในการ

ประชาสัมพันธ ์การณรงค ์หรือการให้ข้อมูลขา่วสาร

แก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธแิละหน้าที่และการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภา

ผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็น 
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คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที ่คา่วัสดุ  

เครื่องเขยีน  และอุปกรณ ์ คา่ถ่ายเอกสาร  คา่พมิพ์

เอกสารและสิ่งพมิพ ์ คา่หนังสือ  คา่ใช้จ่ายในการ

ติดต่อสื่อสาร  คา่เช่าอุปกรณ์ต่างๆ  คา่กระเป๋าหรือ

สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คา่ของสมนาคุณ คา่อาหารว่าง

และเครื่องดื่มคา่สมนาคุณวทิยากร  คา่อาหาร   

คา่ยานพาหนะ คา่ป้ายโครงการคา่ป้าย

ประชาสัมพันธ ์คา่ตอบแทนคณะกรรมการ  

คา่ใช้จ่ายอ่ืนที่จ้าเป็นส้าหรับการจัดท้าโครงการ 

ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้  

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 

0808.2/ว 4072 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559 

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท้างบประมาณ

รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

2) ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า

ด้วย การเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่3)  

พ.ศ.2554 

(ส้านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต้าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562) 

หน้า 200 ขอ้ 51 

    
คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ้านวน 200,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือ

ไปอบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และ

นอกราชอาณาจักร ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก

สภาฯ พนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้าง  รวมทั้งผู้ที่

ได้รับค้าสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์

ขององคก์ารบริหารส่วนต้าบล โดยจ่ายเป็นค่าเบีย้

เลีย้งเดินทาง คา่พาหนะ คา่เช่าที่พัก คา่บริการจอด

รถ ณ ท่าอากาศยาน คา่ผ่านทางด่วนพเิศษ 

คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คา่ลงทะเบียนต่างๆ 
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และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2555 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที2่) พ.ศ.2558 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น

พ.ศ.2557  

    
คา่พวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จ้านวน 2,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้

และพวงมาลา ตามความจ้าเป็น ตามหนังสือสั่งการ

ดังนี ้

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว 1284 

ลงวันที ่10 พฤศจิกายน 2530  เรื่อง การเบิกจ่ายค่า

ดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่างๆ คา่พวงมาลา และ

พานประดับพุม่ดอกไม้  สรุปมีนัยส้าคัญ ดังนี ้

1. เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดคา่ตอบแทน 

ใช้สอยและวัสด ุ

2. คา่พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ส้าหรับ

มอบให้ผู้มีเกียรต ิชาวต่างประเทศและคูส่มรสที่เดิน

ทางเขา้มาหรือออกจากประเทศไทยคนละไม่เกิน 

300 บาท 

3. คา่พวงมาลา หรือพานประดับพุม่ดอกไม้  

ส้าหรับวาง ณ อนุเสาวรีย ์ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท 

4. คา่พวงมาลาส้าหรับวางศพผู้มีเกียรต ิพวงละไม่

เกิน 400 บาท 

2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค 0514/36272   

ลงวันที ่ 11  สิงหาคม  2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่า

ดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่าง ๆ คา่พวงมาลา และ

พานประดับพุม่ดอกไม้ 
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โครงการประชุมช้ีแจงการปฏิบัติงานและรายงานผล

การด้าเนินงานของ อบต.น้้าบ่อหลวง 

จ้านวน 12,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้า โครงการประชุม

ช้ีแจงการปฏิบัติงานและรายงานผลการด้าเนินงาน

ของ อบต.น้้าบ่อหลวง วัตถุประสงคโ์ครงการเพื่อจัด

ประชุมหารือแนวทางการด้าเนินงานระหว่างหน่วย

ราชการ กลุ่มองคก์รต่างๆและตัวแทนชุมชน

ด้าเนินการจัดประชุม จ้านวน 12 ครั้ง โดยจ่ายเป็น

คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส้าหรับการจัดท้า

โครงการ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ

ดังนี ้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วา่ด้วยการเบิกคา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

(ส้านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต้าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562) 

หน้า 191 ขอ้ 46 

      

 

    

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของ

ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

จ้านวน 60,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้า โครงการ

ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร

ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น วัตถุประสงค์

โครงการเพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่

ขององคก์ารบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง มีความรู้ 

ความเขา้ใจ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน อันจะน้าไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้องตรง

ตามระเบียบและขอ้กฎหมายให้เป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน โดยการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับการ คา่วัสดุ เครื่องเขยีน และอุปกรณ ์  

คา่ถ่ายเอกสาร  คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม   

คา่สมนาคุณวทิยากร คา่อาหาร คา่ยานพาหนะ   

คา่ป้ายโครงการ  คา่ใช้จ่ายอ่ืนที่จ้าเป็นในการ

ฝึกอบรมส้าหรับการจัดท้าโครงการ 
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ตามระเบียบ กฎหมาย  และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2557  

(ส้านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต้าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562) 

หน้า 193 ขอ้ 47 

    

โครงการเพิ่มประสิทธภิาพงานประชาสัมพันธ์และการ

อ้านวยความสะดวกในการบริการประชาชนของ อบต.

น้้าบ่อหลวง 

จ้านวน 97,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้า โครงการเพิ่ม

ประสิทธภิาพงานประชาสัมพันธ์และการอ้านวย

ความสะดวกในการบริการประชาชนของ  

อบต.น้้าบ่อหลวง วัตถุประสงคโ์ครงการเพื่อให้ความ

สะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการและผลิต

สื่อประชาสัมพันธ ์โดยการจ้างเหมาบุคคลภายนอก 

จ้านวน 1 คน ระยะเวลา 12 เดือน ส้าหรับการจัดท้า

โครงการ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ 

ดังนี ้โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วา่ด้วยการเบิกคา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

(ส้านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต้าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562) 

หน้า 205 ขอ้ 3 
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โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในการปฏิบัติงาน 

จ้านวน 12,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้า โครงการ

เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

การปฏิบัติงานวัตถุประสงคโ์ครงการเพื่อเสริมสร้าง

พฤติกรรมและวธิีการท้างานที่สุจริตโปร่งใสของ

สมาชิกสภาท้องถิ่น ขา้ราชการและเจ้าหน้าที่ของ

องคก์ารบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง โดยการ

ฝึกอบรม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ คา่วัสด ุ

เครื่องเขยีน และอุปกรณ ์คา่ถ่ายเอกสาร  คา่อาหาร

วา่งและเครื่องดื่ม คา่สมนาคุณวทิยากรคา่อาหาร 

คา่ยานพาหนะ คา่ป้ายโครงการ  คา่ใช้จ่ายอ่ืนที่

จ้าเป็นในการฝึกอบรมส้าหรับการจัดท้าโครงการ

ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2557  

(ส้านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต้าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562) 

หน้า 162 ขอ้ 5 

      

 
   

คา่บ้ารุงรักษาและซ่อมแซม จ้านวน 200,000 บาท 

 

      

  (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ้ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้

งานได้ตามปกติ)  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ้ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้

สามารถใช้งานได้ตามปกต ิกรณีเป็นการจ้างเหมา

ทั้งคา่สิ่งของและคา่แรงงาน ให้จ่ายจากคา่ใช้สอย

ส่วนกรณีที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

ผู้ด้าเนินการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้

ปฏิบัต ิ ดังนี ้                           

(1)  คา่จ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่าย

จากคา่ใช้สอย 

(2)  คา่สิ่งของที่ซ้ือมาใช้ในการบ้ารุงรักษาทรัพย์สิน

ให้จ่ายจากคา่วัสด ุ
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ค่าวัสด ุ รวม 560,000 บาท 

 
   

วัสดุส้านักงาน จ้านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส้านักงาน เช่น หนังสือพมิพ์

หนังสอืเอกสาร วารสาร แบบพมิพห์มกึ น้้าดื่ม

ฯลฯ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดย

สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน

ไม่ยืนนาน สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้

1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสด ุ  

2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม

บ้ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   

3.   รายจ่ายที่ต้องช้าระพร้อมกับคา่วัสด ุเช่น  

คา่ขนส่ง คา่ภาษี คา่ประกันภัย คา่ติดตั้ง เป็นต้น 

ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้

1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่

9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่

27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
   

วัสดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ้านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวทิย ุรายจ่ายเพื่อให้

ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน

ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน

สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
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1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือ

ปรับปรุงวัสด ุ  

2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม

บ้ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   

3.  รายจ่ายที่ต้องช้าระพร้อมกับคา่วัสด ุเช่น  

คา่ขนส่ง คา่ภาษี คา่ประกันภัย  คา่ติดตั้ง  เป็นต้น 

ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้

1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่

9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุงหลักการ 

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่

27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ้านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้

ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร

หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิน้เปลือง

หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้

1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสด ุ  

2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม

บ้ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   

3.  รายจ่ายที่ต้องช้าระพร้อมกับคา่วัสด ุเช่น  

คา่ขนส่ง คา่ภาษี คา่ประกันภัย คา่ติดตั้ง เป็นต้น 

ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
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1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่

9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่

27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ้านวน 200,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่าย

เพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน

ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน

สิน้เปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้

1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสด ุ  

2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม

บ้ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   

3.  รายจ่ายที่ต้องช้าระพร้อมกับคา่วัสด ุเช่น  

คา่ขนส่ง คา่ภาษี  คา่ประกันภัย คา่ติดตั้ง เป็นต้น 

ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้

1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่

9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่

27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ้านวน 150,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น รายจ่าย

เพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน

ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน

สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้

1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสด ุ  

2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม

บ้ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   

3.  รายจ่ายที่ต้องช้าระพร้อมกับคา่วัสด ุเช่น  

คา่ขนส่ง  คา่ภาษี  คา่ประกันภัย  คา่ติดตั้ง  เป็นต้น 

ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้

1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่

9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่

27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ้านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ รายจ่าย

เพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน

ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน

สิน้เปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้

1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติม  หรือ

ปรับปรุงวัสด ุ  

2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม

บ้ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ 
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3.  รายจ่ายที่ต้องช้าระพร้อมกับคา่วัสด ุเช่น  

คา่ขนส่ง คา่ภาษี  คา่ประกันภัย  คา่ติดตั้ง  เป็นต้น 

ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้

1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่

9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่

27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   
วัสดุคอมพวิเตอร ์ จ้านวน 80,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร ์รายจ่ายเพื่อให้

ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน

ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน

สิน้เปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้

1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสด ุ  

2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่มี

ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บาท 

3.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม

บ้ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   

4.   รายจ่ายที่ต้องช้าระพร้อมกับคา่วัสด ุเช่น  

คา่ขนส่ง คา่ภาษี  คา่ประกันภัย  คา่ติดตั้ง  เป็นต้น 

ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้

1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่

9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่

27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 285,620 บาท 

 
   

คา่ไฟฟ้า จ้านวน 150,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส้าหรับอาคารส้านักงานอาคาร

สิ่งปลูกสร้างอื่นรวมถึงทรัพย์สินต่าง  ๆที่อยูใ่นความ

รับผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วนต้าบล หรือ

องคก์ารบริหารส่วนต้าบลให้การสนับสนุน 

      

 
   

คา่น้้าประปา คา่น้้าบาดาล จ้านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้้าประปาส้าหรับอาคารส้านักงาน

อาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นรวมถึงทรัพย์สินต่าง  ๆที่อยู่

ในความรับผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วนต้าบล

หรือองคใ์ห้การสนับสนุน 

      

 
   

คา่บริการโทรศัพท ์ จ้านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส้านักงานและ

โทรศัพท์เคลื่อนที่และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย

เพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการดังกล่าวและคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้

จากการใช้บริการ เช่น คา่เช่าเครื่อง คา่เช่าหมายเลข

โทรศัพท ์ คา่บ้ารุงรักษาสาย ฯลฯ  ส้าหรับใช้ใน

กิจการขององคก์ารบริหารส่วนต้าบล 

      

 
   

คา่บริการไปรษณีย ์ จ้านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย ์ คา่ธนาณัต ิ คา่ดวง

ตราไปรษณียากร  คา่เช่าตู้ไปรษณีย์  คา่ธรรมเนียม

การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 

      

 
   

คา่บริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ้านวน 70,620 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

เช่น คา่โทรภาพ (โทรสาร) คา่เทเลกซ์  คา่วทิยุ

ติดตามตัว คา่วทิยุสื่อสาร คา่สื่อสารผ่านดาวเทยีม

คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง 
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อินเทอร์เน็ตการ์ดและคา่สื่อสารอื่น  ๆเช่น คา่เคเบิ้ล

ทีวี คา่เช่าช่องสัญญาณดาวเทยีม เป็นต้น และให้

หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ

ดังกล่าวและคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้เกี่ยวกับการใช้บริการ 

  
งบลงทุน รวม 51,000 บาท 

 
   

ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,000 บาท 

 
   

ครุภัณฑ์ส้านักงาน       

 
    

โครงการจัดซ้ือเครื่องโทรสาร จ้านวน 18,000 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด้าเนินงานตามโครงการ

จัดซ้ือเครื่องโทรสาร ส้านักงานปลัดจ้านวน 1 เครื่อง 

วัตถุประสงคเ์พื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานซ่ึง

ครุภัณฑ์ดังกล่าว อยูใ่นบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ป ี2558  และมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้ 

ครุภัณฑ์ส้านักงาน เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ

ธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น ราคาเครื่อง

ละ 18,000 บาท จ้านวน  1  เครื่อง รายละเอียด

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์ส้านักมาตรฐาน

งบประมาณ 1 ส้านักงบประมาณ เดือน

มีนาคม 2558 ตามคุณลักษณะเฉพาะสังเขป

หน้าที ่81 ดังนี ้คุณสมบัติการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ให้เป็นไปตาม

ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประกาศใช้  

1) หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ  

2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกวา่ 6 วนิาทีต่อ

แผ่น 

3) ขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขัน้ต่้า 

ขอ้ 10.1.1 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี 

(พ.ศ.2560-2562)หน้า 189  ขอ้ 44 
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โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ จ้านวน 33,000 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด้าเนินงานตามโครงการ

จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ของงานป้องกันบรรเทา 

สาธารณภัย ส้านักงานปลัด จ้านวน 1 เครื่อง 

วัตถุประสงคเ์พื่อน้ามาบริการประชาชน ซ่ึงครุภัณฑ์

ดังกล่าว อยูใ่นบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี

2558 ประจ้าเดือนมีนาคม และมีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี ้ครุภัณฑ์ส้านักงานเครื่องปรับอากาศ 

แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 24,000 บีทยี ูราคาเครื่องละ 33,000 บาท 

จ้านวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ ์ส้านักมาตรฐาน

งบประมาณ 1 ส้านักงบประมาณ เดือน

มีนาคม 2558  ตามคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี ้  

1. ราคาที่ก้าหนดเป็นราคาที่รวมคา่ติดตั้ง 

2. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท้า

ความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทยี ูต้องได้รับการ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก

ประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5  

3. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส้าเร็จรูปทั้ง

ชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและ หน่วยระบายความร้อน

จากโรงงานเดียวกัน 

5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศสามารถ

ดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างท้า

ความสะอาดได ้

6. มีความหน่วงเวลาการท้างานของคอมเพรสเซอร ์

7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  

       (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์

ดังนี ้สวติช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน

ยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

หน้าที ่83 ขอ้ 10.9 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี 

(พ.ศ.2560-2562) หน้า 189  ขอ้ 43 
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งบรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

 
   

รายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

 
   

รายจ่ายอ่ืน จ้านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ เพื่อน้าผลการประเมินมาประกอบการ

วางแผนบริหารงานให้ตอบสนองต่อความต้องการ

ของประชาชนและน้าผลการประเมินมาประกอบการ

ขอก้าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ

(โบนัส) โดยการจ้างหน่วยงานหรือสถาบันที่เป็น

กลาง ท้าแบบส้ารวจ และประเมินผลความพงึพอใจ

ผู้ใช้บริการ 
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งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ รวม 355,660 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 293,880 บาท 

 
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 293,880 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จ้านวน 293,880 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต้าบล เงิน

ปรับปรุงเงินเดือนประจ้าปแีละอัตราเงินเดือนที่ปรับ

เพิ่มขึ้น ตามประกาศคณะกรรมการองคก์ารบริหาร

ส่วนต้าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

อัตราเงินเดือนและวธิีการจ่ายเงินเดือน และ

ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่5) ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได ้โดยตั้งจ่ายไวจ้้านวน 12 เดือน 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 61,780 บาท 

 
   

ค่าตอบแทน รวม 16,780 บาท 

 

   

คา่ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ้านวน 11,780 บาท 

 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี

พเิศษแก่พนักงานองคก์ารบริหารส่วนต้าบล ลูกจ้าง

และพนักงานจ้างองคก์ารบริหารส่วนต้าบล จ้านวน

11,780  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้

ตามประเภทรายจ่ายนี ้

  ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการก้าหนด

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมี

ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ้าปแีก่พนักงานส่วน

ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที ่29 พฤษภาคม 2557 

เรื่อง การด้าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการก้าหนดเงินประโยชน์

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงิน

รางวัลประจ้าปแีก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น

รายจ่ายอ่ืนขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที ่29 กันยายน 2557  

เรื่อง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน

อื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจ้าปแีก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) หนังสือส้านักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วน

ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่

26 กุมภาพันธ ์2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,

และ ก.อบต. เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิีการก้าหนดเงินประโยชน์

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงิน

รางวัลประจ้าปสี้าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ้านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ

ผู้บริหาร  พนักงานส่วนต้าบลตามสิทธทิี่ควรจะ

ได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541    

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  

(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549  
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3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/

ว 257 ลงวันที ่28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภท

และอัตราเงินบ้ารุงการศึกษาและคา่เล่าเรียน 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/

ว 1013 ลงวันที ่18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิก

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  

   
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท 

 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      

 
    

คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ้านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือ

ไปอบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และ

นอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนต้าบล 

พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับค้าสั่งจากนายกฯ  

ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ขององคก์ารบริหาร

ส่วนต้าบล โดยจ่ายเป็นค่าเบีย้เลีย้งเดินทาง  

คา่พาหนะ คา่เช่าที่พัก คา่บริการจอดรถ  

ณ ท่าอากาศยาน คา่ผ่านทางด่วนพเิศษ

คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คา่ลงทะเบียน

ต่าง ๆ  และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.

2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2558 และ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่นพ.ศ.2557  
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โครงการทบทวนและจัดท้าแผนพัฒนาต้าบลน้้าบ่อ

หลวง 

จ้านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการทบทวน

และจัดท้าแผนพัฒนาต้าบลน้้าบ่อหลวงวัตถุประสงค์

โครงการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท้า

แผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง

จากทุกภาคส่วน โดยจ่ายเป็นค่าจัดท้าป้าย

โครงการ คา่อาหารว่างและเครื่องดื่มส้าหรับ

คณะกรรมการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น คา่จ้าง

เหมาบริการในการถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่มในการ

ประชุม และประชาสัมพันธ ์คา่ใช้จ่ายอ่ืนที่จ้าเป็น

ส้าหรับการจัดท้าโครงการ ตามหนังสือสั่งการดังนี ้  

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/

ว 1347 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คา่ใช้จ่าย

ในการจัดงานต่าง  ๆขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/

ว 3722  ลงวันที ่10 สิงหาคม 2555  เรื่อง ซักซ้อม

ความเขา้ใจเกี่ยวกับคา่ใช้จ่ายในการจัดงาน

ต่างๆ ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่

มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที ่29 มกราคม

2559 เรื่อง การจัดท้าและประสานแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

(ส้านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต้าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562)  

หน้า 157 ขอ้ 2 
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โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดท้าแผนชุมชน

ประจ้าป ี

จ้านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการสนับสนุน

กระบวนการจัดท้าแผนชุมชนประจ้าป ีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแกนน้าหมูบ่้านเพื่อให้มีองคค์วามรู้ด้าน

การบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชน ด้วย

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประโยชน์

ด้านการบูรณาการแผนพัฒนาหมูบ่้านหรือแผน

ชุมชนกับแผนพัฒนาของท้องถิ่น โดยการ

ฝึกอบรม โดยจ่ายเป็นค่าวัสด ุเครื่องเขยีน

อุปกรณ ์คา่ของรางวัล คา่ถ่ายเอกสาร คา่อาหาร  

คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม คา่สมนาคุณวทิยากร 

คา่พาหนะ คา่ป้ายโครงการ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนที่ที่

จ้าเป็นในการฝึกอบรม ตามระเบียบกฎหมาย และ

หนังสือสั่งการ ดังต่อไปนี ้

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 

2) หนังสอืกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0891.4/1015  

ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2552 เรื่อง การสร้างความ

เขม้แข็งของชุมชนด้วยกระบวนการแผนชุมชน 

(ส้านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต้าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562)  

หน้า 160 ขอ้ 4 
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,551,640 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 1,259,160 บาท 

 
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,259,160 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จ้านวน 1,097,160 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต้าบล เงิน

ปรับปรุงเงินเดือนประจ้าปแีละอัตราเงินเดือนที่ปรับ

เพิ่มขึ้น ตามประกาศคณะกรรมการองคก์ารบริหาร

ส่วนต้าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

อัตราเงินเดือนและวธิีการจ่ายเงินเดือน และ

ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่5) ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได ้โดยตั้งจ่ายไวจ้้านวน 12 เดือน 

      

 
   

เงินประจ้าต้าแหน่ง จ้านวน 42,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ้าต้าแหน่งของพนักงานส่วน

ต้าบลต้าแหน่งผู้บริหาร ได้แก ่ผู้อ้านวยการกอง

คลัง อัตราเดือนละ 3,500 บาทตั้งจ่ายจากเงิน

รายได ้ โดยตั้งจ่ายไวจ้้านวน 12 เดือนตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานองคก์ารบริหารส่วนต้าบล

จังหวัดเชียงใหม่  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหาร

ส่วนต้าบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที ่31) ประกาศ   

ณ  วันที ่ 10 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 

      

 
   

คา่ตอบแทนพนักงานจ้าง จ้านวน 108,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  คา่ตอบแทนพเิศษ ให้แก่

พนักงานจ้างตามภารกิจและคา่ตอบแทนให้แก่

พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานองคก์ารบริหารส่วนต้าบลจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  

(ฉบับที ่3) โดยค้านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน 

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ้านวน 12,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให้แก่

พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบริหาร

ส่วนต้าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์

      

 



113 

 

เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนต้าบล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างขององคก์ารบริหารส่วนต้าบล ได้รับ

เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที ่2) 

  
งบด าเนินงาน รวม 268,580 บาท 

 
   

ค่าตอบแทน รวม 73,580 บาท 

 

   

คา่ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ้านวน 68,580 บาท 

 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี

พเิศษแก่พนักงานองคก์ารบริหารส่วนต้าบล ลูกจ้าง

และพนักงานจ้างองคก์ารบริหารส่วนต้าบล

จ้านวน 48,580  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้

ตามประเภทรายจ่ายนี้ ตามระเบียบ กฎหมาย 

และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการก้าหนด

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมี

ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ้าปแีก่พนักงานส่วน

ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที ่29 พฤษภาคม 2557 

เรื่อง การด้าเนินการตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการก้าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน

อื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจ้าปแีก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืน

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 

0808.2/ว 3072  ลงวันที ่29 กันยายน 2557 

เรื่อง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน

อื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจ้าปแีก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4) หนังสือส้านักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที ่

26 กุมภาพันธ ์2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,

และ ก.อบต. เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิีการก้าหนดเงินประโยชน์

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงิน

รางวัลประจ้าปสี้าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้าง  

และพนักงานจ้างขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2558 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประชาคมหมูบ่้านที่ได้รับ

แต่งตั้งให้เป็นกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง  และกรรมการ

ตรวจงานจ้าง ตามหนังสือที่มท0808.3/ว 4231  

ลงวันที ่9 ธันวาคม 2546 จ้านวน 20,000  บาท 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ้านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ

พนักงานส่วนต้าบลตามสิทธทิี่ควรจะได้รับ   

ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2541    

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549   

3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/

ว 257 ลงวันที ่28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภท

และอัตราเงินบ้ารุงการศึกษาและคา่เล่าเรียน 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/

ว 1013  ลงวันที ่18 กุมภาพันธ ์2559  เรื่อง การ

เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
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ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้านวน 40,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

ต่าง ๆ  เช่น คา่เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร คา่ถ่าย

เอกสาร คา่เย็บหนังสือหรือเขา้ปกหนังสือ  

คา่ธรรมเนียมต่าง ๆ คา่โฆษณาและเผยแพร่รายจ่าย

เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ทาง

วทิยุกระจายเสียงโทรทัศน์และโรงมหรสพ  คา่จ้าง

เหมาจัดท้าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ ์รวมทั้งจ้าง

เหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอ้านาจหน้าที่ขององคก์าร

บริหารส่วนต้าบล 

      

 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      

 
    

คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ้านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือ

ไปอบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และ

นอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนต้าบล 

พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับค้าสั่งจากนายกฯ  

ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ขององคก์ารบริหาร

ส่วนต้าบล โดยจ่ายเป็นค่าเบีย้เลีย้งเดินทาง  

คา่พาหนะ คา่เช่าที่พัก คา่บริการจอดรถ  

ณ ท่าอากาศยาน คา่ผ่านทางด่วนพเิศษ

คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คา่ลงทะเบียน

ต่าง ๆ  และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น  

พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่)  

พ.ศ.2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการ

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่นพ.ศ.2557  
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โครงการอบรมประชาคมหมูบ่้านในด้านการปฏิบัติ

หน้าที่กรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง องคก์ารบริหารส่วน

ต้าบลน้้าบ่อหลวง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

จ้านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการอบรม

ประชาคมหมูบ่้านในด้านการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

จัดซ้ือจัดจ้าง วัตถุประสงคโ์ครงการเพื่อ  

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู ้ความ

เขา้ใจ ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง รวมถึง  

กฎ ระเบียบ และขอ้บังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง  

๒. พัฒนาความสามารถในการเป็นกรรมการจัดซ้ือ

จัดจ้างให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที ่และความ

รับผิดชอบ  

๓. เพื่อเป็นเวทแีลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ ์ 

ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ คา่วัสด ุเครื่องเขยีนและอุปกรณ ์คา่อาหาร

วา่งและเครื่องดื่ม คา่สมนาคุณวทิยากร คา่ป้าย

โครงการ คา่ใช้จ่ายอ่ืนที่จ้าเป็นในการฝึกอบรม

ส้าหรับการจัดท้าโครงการ ตามระเบียบ กฎหมาย 

และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้

 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

(กองคลังองคก์ารบริหารส่วนต้าบล)  

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(2560-2562) 

หน้า  159   ขอ้  3 
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คา่บ้ารุงรักษาและซ่อมแซม จ้านวน 10,000 บาท 

 

      

  (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ้ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้

งานได้ตามปกติ)  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ้ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้

สามารถใช้งานได้ตามปกต ิกรณีเป็นการจ้างเหมา

ทั้งคา่สิ่งของและคา่แรงงาน ให้จ่ายจากคา่ใช้สอย

ส่วนกรณีที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

ผู้ด้าเนินการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้

ปฏิบัต ิ ดังนี ้                           

(1)  คา่จ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่าย

จากคา่ใช้สอย 

(2)  คา่สิ่งของที่ซ้ือมาใช้ในการบ้ารุงรักษาทรัพย์สิน

ให้จ่ายจากคา่วัสด ุ

      

 
   

ค่าวัสด ุ รวม 85,000 บาท 

 
   

วัสดุส้านักงาน จ้านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส้านักงาน เช่น หนังสือพมิพ ์ 

หนังสือ เอกสาร วารสาร แบบพมิพห์มกึ น้้าดื่ม

ฯลฯ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดย

สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน

ไม่ยืนนาน  สิน้เปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป

ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้

1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือ

ปรับปรุงวัสด ุ  

2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม

บ้ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   

3.   รายจ่ายที่ต้องช้าระพร้อมกับคา่วัสด ุ เช่น  

คา่ขนส่ง  คา่ภาษี  คา่ประกันภัย  คา่ติดตั้ง  เป็นต้น 

ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
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1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่

9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่ 

27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ้านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ รายจ่าย

เพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน

ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน

สิน้เปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้

1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือ

ปรับปรุงวัสด ุ  

2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม

บ้ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   

3.  รายจ่ายที่ต้องช้าระพร้อมกับคา่วัสด ุเช่น  

คา่ขนส่ง  คา่ภาษี  คา่ประกันภัย  คา่ติดตั้ง  เป็นต้น 

ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้

1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่ 

9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่ 

27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุคอมพวิเตอร ์ จ้านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร ์ รายจ่ายเพื่อให้

ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน

ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน

สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้

1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือ

ปรับปรุงวัสด ุ  

2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่มี

ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บาท 

3.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม

บ้ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   

4.   รายจ่ายที่ต้องช้าระพร้อมกับคา่วัสด ุเช่น  

คา่ขนส่ง  คา่ภาษี  คา่ประกันภัย  คา่ติดตั้ง  เป็นต้น 

ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้

1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่ 

9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่ 

27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท 

 
   

คา่บริการไปรษณีย ์ จ้านวน 25,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย ์ คา่ธนาณัต ิ คา่ดวง

ตราไปรษณียากร  คา่เช่าตู้ไปรษณีย์  คา่ธรรมเนียม

การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 
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งบลงทุน รวม 23,900 บาท 

 
   

ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,900 บาท 

 
   

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์       

 

    

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์พร้อมเครื่อง 

พมิพป์ริน้เตอร ์เพื่อพัฒนาประสิทธภิาพงานกองคลัง 

จ้านวน 23,900 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด้าเนินงาน ตามโครงการ

จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์พร้อมเครื่องพมิพป์ริน้

เตอร ์เพื่อพัฒนาประสิทธภิาพงานกองคลัง

วัตถุประสงคเ์พื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ

ปฏิบัติงาน โดยจัดซ้ือเครื่องคอมพวิเตอร์ส้าหรับงาน

ส้านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้ )

จ้านวน 1  เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท และ

เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  

จ้านวน  1  เครื่อง ๆ ละ  7,900 บาท  และใช้

คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ประจ้าปงีบประมาณ

พ.ศ.2559 ฉบับประกาศ ณ วันที ่11 มีนาคม 2559  

ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร โดยมีรายละเอียดของคุณลักษณะของ

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ดังนี ้ 

1.เครื่องคอมพวิเตอร์ส้าหรับงานส้านักงาน  

(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) ราคาเครื่องละ

16,000  บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน 

      - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย

กวา่ 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณ

นาฬกิาพื้นฐาน ไม่น้อยกวา่ 3.0 GHz หรือ

ดีกวา่ จ้านวน 1 หน่วย  

      - มีหน่วยความจ้าหลัก (RAM) ชนิด  

DDR3 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่น้อยกวา่ 4 GB 

      - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)  

ชนิด SATA หรือ ดีกวา่ ขนาดความจุไม่น้อยกวา่

1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่

น้อยกวา่ 100 GB จ้านวน 1 หน่วย  
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     - มีDVD-RW หรือดีกวา่ จ้านวน  1  หน่วย  

     - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือขา่ย  

(Network Interface) แบบ 10/100/1000  

Base-T หรือดีกวา่จ้านวนไม่น้อยกวา่1ช่อง 

      - มีแป้นพิมพแ์ละเมาส ์

      - มีจอภาพแบบ LCD หรือ

ดีกวา่ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกวา่ 600 : 1 และมี

ขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้ จ้านวน 1  หน่วย 

 

2.เครื่องพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก

(Inkjet) ราคาเครื่องละ 7,900  บาท  

คุณลักษณะพื้นฐาน 

       - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer  

, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน 

       - ใช้เทคโนโลยแีบบพน่หมกึ (Inkjet) 

       - มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกวา่  

4,800 X 1,200 dpi หรือ 1,200 X 4,800 dpi 

       - มีความเร็วในการพมิพร์่างขาวด้าไม่น้อย

กวา่ 33  หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 15 ภาพต่อ

นาที (ipm) 

       - มีความเร็วในการพมิพร์่างสีไม่น้อย

กวา่ 15 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 10 ภาพต่อ

นาที (ipm) 

       - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4  

(ขาวด้า-ส)ี ได ้

       - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย

กวา่ 1,200 X 2,400 dpi 

       - มีถาดป้อนเอกสาร

อัตโนมัต ิ(Auto  Document Feed) 

       - สามารถถ่ายส้าเนาเอกสารได้ทัง้สีและขาว

ด้า 
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       - สามารถท้าส้าเนาได้สูงสูดไม่น้อยกวา่  

99 ส้าเนา 

      

         - สามารถยอ่และขยายได ้25 ถึง 400 

 เปอร์เซ็นต ์

       - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือขา่ย

(Network Interface) แบบ 10/100 Base -T  

หรือดีกวา่ จ้านวน ไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 

       - สามารถใช้งานผ่านเครือขา่ยไร้สาย 

 (Wi-Fi) ได ้

       - สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal  

และ Custom  โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย

กวา่ 100 แผ่น 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 711,500 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 600,000 บาท 

 
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 600,000 บาท 

 
   

คา่ตอบแทนพนักงานจ้าง จ้านวน 540,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  คา่ตอบแทนพเิศษ ให้แก่

พนักงานจ้างตามภารกิจและคา่ตอบแทนให้แก่

พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานองคก์ารบริหารส่วนต้าบลจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  

(ฉบับที ่3) โดยค้านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน 

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ้านวน 60,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให้แก่

พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบริหาร

ส่วนต้าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนต้าบล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างองคก์ารบริหารส่วนต้าบล ได้รับเงิน

เพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที ่2) 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 111,500 บาท 

 
   

ค่าตอบแทน รวม 22,500 บาท 

 

   

คา่ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ้านวน 22,500 บาท 

 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี

พเิศษแก ่พนักงานองคก์ารบริหารส่วนต้าบล ลูกจ้าง

และพนักงานจ้างองคก์ารบริหารส่วนต้าบล จ้านวน  

22,500  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้

ตามประเภทรายจ่ายนี ้
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  ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการก้าหนด

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมี

ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ้าปแีก่พนักงานส่วน

ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที ่29 พฤษภาคม 2557 

เรื่องการด้าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วา่ด้วยการก้าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น

กรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ้าปแีก่

พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที ่มท  

0808.2/ว 3072  ลงวันที ่29 กันยายน 2557

เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น

เป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ้าปี

แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) หนังสือส้านักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที ่ 

26 กุมภาพันธ ์2558เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท., 

และ ก.อบต. เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิีการก้าหนดเงินประโยชน์

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงิน

รางวัลประจ้าปสี้าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  

ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
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ค่าใช้สอย รวม 89,000 บาท 

 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      

 
    

คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ้านวน 65,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือ

ไปอบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และ

นอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนต้าบล 

พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที่ได้รับค้าสั่งจากนายกฯ   

ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ขององคก์ารบริหาร

ส่วนต้าบล โดยจ่ายเป็นค่าเบีย้เลีย้งเดินทาง  

คา่พาหนะ คา่เช่าที่พัก คา่บริการจอดรถ  

ณ ท่าอากาศยาน คา่ผ่านทางด่วนพเิศษ

คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คา่ลงทะเบียน

ต่าง ๆ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2555  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที2่) พ.ศ.2558 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2557  

      

 
    

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม ่ จ้านวน 12,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการป้องกัน

และลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม ่วัตถุประสงค์

โครงการเพื่อให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาล

สงกรานต์และให้ค้าแนะน้านักเดินทาง นักท่องเที่ยว  

ในการเดินทางผ่านในพื้นที่ต้าบลน้้าบ่อหลวงไปยัง

สถานที่ทอ่งเที่ยว โดยจ่ายเป็นค่าจัดท้าป้าย

โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ ์คา่ใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ คา่ใช้จ่ายอ่ืนที่จ้าเป็นส้าหรับการ

จัดท้าโครงการ  ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่นพ.ศ.

2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที2่) พ.ศ.2558 
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2721 ลงวันที ่ 

18 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางเบิกจ่าย

คา่ใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน  

(อปพร.) 

(ส้านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต้าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562)   

หน้า 81 ขอ้ 2 

    

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

สงกรานต ์

จ้านวน 12,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการป้องกัน

และลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วัตถุประสงคโ์ครงการเพื่อให้บริการประชาชนในช่วง

เทศกาลสงกรานต์และให้ค้าแนะน้านักเดินทาง  

นักท่องเที่ยว ในการเดินทางผ่านในพื้นที่ต้าบล 

น้้าบ่อหลวงไปยังสถานที่ทอ่งเที่ยว  โดยจ่ายเป็น 

คา่จัดท้าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ ์คา่ใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการ คา่ใช้จ่ายอ่ืนที่จ้าเป็น

ส้าหรับการจัดท้าโครงการ ตามหนังสือสั่งการ 

ดังนี ้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.

2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2558 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2721 ลงวันที ่ 

18 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางเบิกจ่าย

คา่ใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน  

(อปพร.) 

(ส้านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต้าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562)   

หน้า 82 ขอ้ 3 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 65,200 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 45,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      

 
    

โครงการซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จ้านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการซักซ้อม

แผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  วัตถุประสงค์

โครงการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่และบูรณา

การระหว่างหน่วยงานในภาคต่าง  ๆและสร้างความ

ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยการอบรมและ

ซ้อมแผนจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ  คา่วัสดุ

เครื่องเขยีน และอุปกรณ ์คา่ถ่ายเอกสาร  คา่อาหาร

วา่งและเครื่องดื่ม คา่สมนาคุณวทิยากรคา่อาหาร 

คา่ยานพาหนะ  คา่ป้ายโครงการ  คา่ใช้จ่ายอ่ืนที่

จ้าเป็นในการฝึกอบรมส้าหรับการจัดท้าโครงการ

ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2557  

(ส้านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต้าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562)

หน้า 84 ขอ้ 5 
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โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัย 

จ้านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการอบรมให้

ความรู้ประชาชนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงคโ์ครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการ

ป้องกันภัยที่จะเกิดขึน้และหลังเกิดเหต ุโดยการ

อบรมจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ คา่วัสด ุเครื่อง

เขยีน และอุปกรณ ์คา่ถ่ายเอกสาร  คา่อาหารว่าง

และเครื่องดื่ม คา่สมนาคุณวทิยากร  คา่อาหาร   

คา่ยานพาหนะ คา่ป้ายโครงการ  คา่ใช้จ่ายอ่ืนที่

จ้าเป็นในการฝึกอบรมส้าหรับการจัดท้าโครงการ

ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ. 2557  

(ส้านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต้าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562)   

หน้า 85 ขอ้ 6 

      

 
   

ค่าวัสด ุ รวม 15,000 บาท 

 
   

วัสดุเครื่องดับเพลิง จ้านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการ

ดับเพลิง เช่น น้้ายาเคมีดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง

ฯลฯ และวัสดุอื่นๆที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ดับเพลิง 
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งบลงทุน รวม 20,200 บาท 

 
   

ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,200 บาท 

 
   

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง       

 

    

โครงการจัดซ้ือ อุปกรณ์เพิ่มประสิทธภิาพงานป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัย 

จ้านวน 20,200 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการจัดซ้ือ  

อุปกรณ์เพิ่มประสิทธภิาพงานป้องกันบรรเทา 

สาธารณภัย โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพการปฏิบัติหน้าที ่เนื่องจากครุภัณฑ์ที่

จัดซ้ือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์ 

ตั้งตามราคาท้องถิ่นที่สามารถจัดซ้ือจัดหาได ้  

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพงานและถือปฏิบัติตามหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที ่มท  

0808.2/ ว 1134  ลงวันที ่ 9  มิถุนายน  2558  

และการตั้งงบประมาณเป็นคา่วัสดุและครุภัณฑ ์

ให้พิจารณาตามแนวทางการจ้าแนกประเภท

รายจ่าย โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม

การปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 โดยโครงการอยู่

ในความรับผิดชอบของส้านักปลัด โดยจัดซ้ือ  

รายละเอียด ดังนี ้

1) สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิว้ ยาว 20 เมตรพร้อมขอ้

ต่อทองเหลืองหัวท้าย ขนาด 1.5 นิว้ เส้นละ  

4,900 บาท จ้านวน 2 เส้น เป็นจ้านวนเงิน   

9,800.-บาท  

2) ขัว้ต่อสายส่งน้้า ขนาด 2.5 นิว้ ชุดละ 2,600.-

บาท จ้านวน 4 ชุด  เป็นจ้านวนเงิน 10,400.-บาท 

ราคาที่เคยจัดซ้ือไม่เกิน 2 ป ีที่ผ่าน  

(ส้านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต้าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562) 

หน้า 190 ขอ้ 45 
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แผนงานการศึกษา 

 
 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 813,620 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 569,220 บาท 

 
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 569,220 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จ้านวน 407,220 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต้าบล  

เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ้าปแีละอัตราเงินเดือนที่

ปรับเพิ่มขึ้น ตามประกาศคณะกรรมการองคก์าร

บริหารส่วนต้าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวธิีการจ่ายเงินเดือน และ

ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่5) ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได ้โดยตั้งจ่ายไวจ้้านวน 12 เดือน 

      

 
   

เงินประจ้าต้าแหน่ง จ้านวน 42,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ้าต้าแหน่งของพนักงานส่วน

ต้าบลต้าแหน่งผู้บริหาร ได้แก ่หัวหน้ากอง

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อัตราเดือนละ  

3,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ โดยตั้งจ่ายไว้

จ้านวน 12 เดือนตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานองคก์ารบริหารส่วนต้าบลจังหวัดเชียงใหม่

เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลขององคก์ารบริหารส่วนต้าบล  

(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที ่31) ประกาศ ณ  วันที ่  

10 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 

      

 
   

คา่ตอบแทนพนักงานจ้าง จ้านวน 108,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  คา่ตอบแทนพเิศษ ให้แก่

พนักงานจ้างตามภารกิจและคา่ตอบแทนให้แก่

พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานองคก์ารบริหารส่วนต้าบลจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  

(ฉบับที ่3) โดยค้านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน 
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ้านวน 12,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให้แก่

พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตาม

ประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบริหารส่วน

ต้าบลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนต้าบล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างองคก์ารบริหารส่วนต้าบล ได้รับเงิน

เพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที ่2) 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 244,400 บาท 

 
   

ค่าตอบแทน รวม 20,900 บาท 

 

   

คา่ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ้านวน 20,900 บาท 

 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี

พเิศษแก่พนักงานองคก์ารบริหารส่วนต้าบล ลูกจ้าง

และพนักงานจ้างองคก์ารบริหารส่วนต้าบล จ้านวน

20,900  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้

ตามประเภทรายจ่ายนี ้

  ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการก้าหนด

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมี

ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ้าปแีก่พนักงานส่วน

ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น          

ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที ่29 พฤษภาคม 2557  

เรื่อง การด้าเนินการตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการก้าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน

อื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจ้าปแีก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืน

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท  

0808.2/ว 3072  ลงวันที ่29 กันยายน 2557

เรื่อง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน

อื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจ้าปแีก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) หนังสือส้านักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที ่

26 กุมภาพันธ ์2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,

และ ก.อบต. เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิีการก้าหนดเงินประโยชน์

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงิน

รางวัลประจ้าปสี้าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  

ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 

   
ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

ต่าง ๆ  เช่น คา่เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร คา่ถ่าย

เอกสาร คา่เย็บหนังสือหรือเขา้ปกหนังสือ

คา่ธรรมเนียมต่าง ๆ  คา่โฆษณาและเผยแพร่

รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ทาง

วทิยุกระจายเสียงโทรทัศน์และโรงมหรสพ  คา่จ้าง

เหมาจัดท้าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ ์รวมทั้งจ้าง

เหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอ้านาจหน้าที่ขององคก์าร

บริหารส่วนต้าบล 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      

 
    

คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ้านวน 90,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือ

ไปอบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และ

นอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนต้าบล 

พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับค้าสั่งจากนายกฯ      

ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ขององคก์ารบริหาร

ส่วนต้าบล โดยจ่ายเป็นค่าเบีย้เลีย้งเดินทาง  

คา่พาหนะ คา่เช่าที่พัก คา่บริการจอดรถ  

ณ ท่าอากาศยาน คา่ผ่านทางด่วนพเิศษ  

คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คา่ลงทะเบียน

ต่าง ๆ  และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2555

แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที2่) พ.ศ.2558 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น

พ.ศ.2557  

      

 
   

คา่บ้ารุงรักษาและซ่อมแซม จ้านวน 25,000 บาท 

 

      

  (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ้ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้

งานได้ตามปกติ)  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ้ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้

สามารถใช้งานได้ตามปกต ิกรณีเป็นการจ้างเหมา

ทั้งคา่สิ่งของและคา่แรงงาน  ให้จ่ายจากคา่ใช้สอย

ส่วนกรณีที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

ผู้ด้าเนินการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้

ปฏิบัต ิ ดังนี ้                           

(1)  คา่จ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่าย

จากคา่ใช้สอย 

(2)  คา่สิ่งของที่ซ้ือมาใช้ในการบ้ารุงรักษาทรัพย์สิน

ให้จ่ายจากคา่วัสด ุ
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ค่าวัสด ุ รวม 97,500 บาท 

 
   

วัสดุส้านักงาน จ้านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส้านักงาน เช่น หนังสือพมิพ์

หนังสือเอกสาร วารสาร แบบพมิพห์มกึ น้้าดื่ม ฯลฯ  

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ

ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้

1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือ

ปรับปรุงวัสด ุ  

2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม

บ้ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   

3.   รายจ่ายที่ต้องช้าระพร้อมกับคา่วัสด ุเช่น  

คา่ขนส่ง คา่ภาษี คา่ประกันภัย คา่ติดตั้ง เป็นต้น 

ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้

1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่ 

9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่ 

27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
   

วัสดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ้านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวทิย ุรายจ่ายเพื่อให้

ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน

ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน

สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้

 

 

 

      

 



135 

 

1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือ

ปรับปรุงวัสด ุ  

2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม

บ้ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   

3.  รายจ่ายที่ต้องช้าระพร้อมกับคา่วัสด ุเช่น  

คา่ขนส่ง คา่ภาษี คา่ประกันภัย คา่ติดตั้ง  เป็นต้น 

ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้

1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่ 

9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่ 

27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ้านวน 2,500 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ รายจ่าย

เพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน

ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้

1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือ

ปรับปรุงวัสด ุ  

2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม

บ้ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   

3.  รายจ่ายที่ต้องช้าระพร้อมกับคา่วัสด ุ เช่น ค่า

ขนส่ง  คา่ภาษี  คา่ประกันภัย  คา่ติดตั้ง  เป็นต้น 

ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้

 

 

 

 

      

 



136 

 

1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่ 

9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่ 

27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   
วัสดุคอมพวิเตอร ์ จ้านวน 40,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร ์รายจ่ายเพื่อให้

ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน

ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน

สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้

1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือ

ปรับปรุงวัสด ุ  

2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่มี

ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บาท 

3.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม

บ้ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   

4.   รายจ่ายที่ต้องช้าระพร้อมกับคา่วัสด ุเช่น ค่า

ขนส่ง คา่ภาษี  คา่ประกันภัย คา่ติดตั้ง  เป็นต้น 

ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้

1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่ 

9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่ 

27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท 

 
   

คา่บริการไปรษณีย ์ จ้านวน 1,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย ์ คา่ธนาณัต ิ คา่ดวง

ตราไปรษณียากร  คา่เช่าตู้ไปรษณีย์  คา่ธรรมเนียม

การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,378,820 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 1,703,100 บาท 

 
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,703,100 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จ้านวน 1,307,100 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนผู้อ้านวยการโรงเรียน   

ครูผู้ช่วย เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ้าปแีละอัตรา

เงินเดือนที่ปรับเพิ่มขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ส้าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เงินอุดหนุน

ส้าหรับสนับสนุนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน  

1,198,560 บาท องคก์ารบริหารส่วนต้าบลสมทบ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้จ้านวน 108,540  บาท  

โดยตั้งจ่ายไวจ้้านวน 12 เดือน ตามพระราชบัญญัติ

เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ้าต้าแหน่ง

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(ฉบับที ่3) พ.ศ.2558 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.4/

ว 1507 ลงวันที ่3 สิงหาคม 2559 

      

 
   

คา่ตอบแทนพนักงานจ้าง จ้านวน 324,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  คา่ตอบแทนพเิศษ ให้แก่

พนักงานจ้างตามภารกิจและคา่ตอบแทนให้แก่

พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานองคก์ารบริหารส่วนต้าบลจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  

(ฉบับที ่3) โดยค้านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน 

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ้านวน 72,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให้แก่

พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบริหาร

ส่วนต้าบลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง ก้าหนด

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนต้าบล

ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองคก์ารบริหารส่วนต้าบล

ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที ่2) 
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งบด าเนินงาน รวม 1,163,720 บาท 

 
   

ค่าตอบแทน รวม 68,960 บาท 

 

   

คา่ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ้านวน 55,360 บาท 

 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี

พเิศษแก่ผู้อ้านวยการโรงเรียน ครูผู้ช่วย ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างองคก์ารบริหารส่วนต้าบลจ้านวน

55,360  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้

ตามประเภทรายจ่ายนี ้

  ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการก้าหนด

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมี

ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ้าปแีก่พนักงานส่วน

ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที ่29 พฤษภาคม 2557

เรื่อง การด้าเนินการตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการก้าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน

อื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจ้าปแีก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืน

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที ่29 กันยายน 2557

เรื่อง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน

อื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจ้าปแีก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) หนังสือส้านักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วน

ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที ่ 

26 กุมภาพันธ ์2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,

และ ก.อบต. เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
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หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิีการก้าหนดเงินประโยชน์

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงิน

รางวัลประจ้าปสี้าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง

และพนักงานจ้างขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2558 

   
เงินช่วยเหลือบุตร จ้านวน 13,600 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ

ผู้อ้านวยการโรงเรียน ครูผู้ช่วย ตามสิทธทิี่ควรจะ

ได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2541    

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  

(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549   

3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/

ว 257 ลงวันที ่28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภท

และอัตราเงินบ้ารุงการศึกษาและคา่เล่าเรียน 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/

ว 1013 ลงวันที ่18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิก

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 625,600 บาท 

 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      

 
    

คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ้านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือ

ไปอบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และ

นอกราชอาณาจักร ของผู้อ้านวยการโรงเรียน  

ครูผู้ช่วย พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับค้าสั่งจาก

นายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ขององคก์าร

บริหารส่วนต้าบล โดยจ่ายเป็นค่าเบีย้เลีย้งเดินทาง

คา่พาหนะ คา่เช่าที่พัก คา่บริการจอดรถ 
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ณ ท่าอากาศยาน คา่ผ่านทางด่วนพเิศษ  

คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คา่ลงทะเบียน

ต่าง ๆ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2555

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2558 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น

พ.ศ.2557  

    

คา่ใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์

พัฒนาเด็ก 

จ้านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/

ผู้ดูแลเด็กของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองคก์ารบริหาร

ส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง (เงินอุดหนุนส้าหรับส่งเสริม

ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) คนๆละ

2,000  บาท  ตามหนังสือสั่งการ ดังนี ้

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที ่มท

0808.2/ว  4072  ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท้างบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปงีบประมาณพ.ศ.2560 ขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท  

0893.3/ว 3149  ลงวันที ่5 มิถุนายน 2558

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท้างบประมาณรายจ่าย

รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ้าปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2559 
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โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนอนุบาลองคก์ารบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง 

จ้านวน 487,000 บาท 

 

      

  1) คา่อาหารกลางวัน (เงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุน

อาหารกลางวัน) เป็นเวลา 2 ภาคเรียน อัตรามือ้ละ

20  บาทต่อคน เป็นเวลา 200 วัน จ้านวนเด็ก

นักเรียน 69 คน (ยอดเด็กนักเรียน  ณ 10 มิถุนายน

2559) จ้านวน 276,000  บาท ตามหนังสือสั่งการ

ดังนี ้

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที ่มท

0808.2/ว 4072  ลงวันที ่15 กรกฎาคม2559

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท้างบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  

ที ่มท 0893.3/ว 3149  ลงวันที ่5 มิถุนายน 2558

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท้างบประมาณรายจ่าย

รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ้าปงีบประมาณ

พ.ศ. 2559 

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท  

0893.2/ว 1918 ลงวันที ่16 มิถุนายน 2552

เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิีการน้าเงินรายได้

ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคา่ใช้จ่าย ในการจัด

การศึกษาในสถานที่ศึกษาสังกัดองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
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4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที ่3 สิงหาคม 2559

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท้างบประมาณ

รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการ

เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุน

อาหารเสริม (นม) ส้าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก และ

รายการเงินอุดหนุนส้าหรับอาหารกลางวัน ส้าหรับ

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

 

2) คา่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน  ของโรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง เงินอุดหนุนส้าหรับ

สนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน จ้านวน  

200,000  บาท 

 

3)  คา่ใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติการทางการศึกษาของ

โรงเรียนอนุบาลองคก์ารบริหารส่วนต้าบล 

น้้าบ่อหลวง ในการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ

การทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวงจ้านวน 11,000  บาท   

    

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของ

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต้าบล 

น้้าบ่อหลวง 

จ้านวน 108,600 บาท 

 

      

  1) คา่อาหารกลางวัน (เงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุน

อาหารกลางวัน) เป็นเวลา 2 ภาคเรียน อัตรามือ้ละ

20 บาท ต่อคน เป็นเวลา 245 วัน จ้านวนเด็ก

นักเรียน 16 คน (ยอดเด็กนักเรียน ณ  

10 มิถุนายน 2559) จ้านวน 78,400 บาท  

ตามหนังสือสั่งการดังนี ้
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1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท  

0808.2/ว 4072 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559  

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท้างบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท  

0893.3/ว 3149  ลงวันที ่5 มิถุนายน 2558

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท้างบประมาณรายจ่าย

รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ้าปงีบประมาณ

พ.ศ. 2559 

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที ่มท  

0893.2/ว 1918 ลงวันที ่16 มิถุนายน 2552

เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย วา่ด้วยหลักเกณฑ์และวธิีการน้าเงิน

รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคา่ใช้จ่าย  

ในการจัดการศึกษาในสถานที่ศึกษาสังกัดองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 

4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท  

0816.4/ว 1507 ลงวันที ่3 สิงหาคม 2559  

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท้างบประมาณ

รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการ

เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุน

อาหารเสริม (นม) ส้าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก และ

รายการเงินอุดหนุนส้าหรับอาหารกลางวัน ส้าหรับ

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

2)  คา่จัดการเรียนการสอน  ของศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็กองคก์ารบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง   

(เงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนคา่จัดการเรียนการ

สอน) จ้านวน 1,700 บาท/คน จ้านวนเด็ก

นักเรียน 16  คน (ยอดเด็กนักเรียน ณ  

10 มิถุนายน 2559)  จ้านวน 27,200  บาท 
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ตามหนังสือสั่งการดังนี ้

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก

ที ่มท 0808.2/ว  4072  ลงวันที ่  

15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ

จัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท  

0893.3/ว 3149 ลงวันที ่5 มิถุนายน 2558 

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท้างบประมาณรายจ่าย

รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ้าปงีบประมาณ

พ.ศ. 2559 

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที ่มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที1่6 มิถุนายน 2552

เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิีการน้าเงินรายได้

ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคา่ใช้จ่าย ในการจัด

การศึกษาในสถานที่ศึกษาสังกัดองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 

4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท  

0816.4/ว 1507 ลงวันที ่3 สิงหาคม 2559  

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท้างบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุน

ทั่วไปเงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็ก รายการเงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนอาหาร

เสริม (นม) ส้าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก และรายการ

เงินอุดหนุนส้าหรับอาหารกลางวัน ส้าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

3)  คา่ใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการทางการศึกษา  

ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต้าบล 

น้้าบ่อหลวง ในการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ

การทางการศึกษาของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองคก์าร

บริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง จ้านวน 3,000  บาท   
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ค่าวัสด ุ รวม 418,160 บาท 

 
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จ้านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้

ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร

หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิน้เปลือง

หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้

1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือ

ปรับปรุงวัสด ุ  

2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม

บ้ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   

3.  รายจ่ายที่ต้องช้าระพร้อมกับคา่วัสด ุเช่น  

คา่ขนส่ง คา่ภาษี  คา่ประกันภัย คา่ติดตั้ง  เป็นต้น 

ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้

1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่ 

9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่ 

27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
   

คา่อาหารเสริม (นม) จ้านวน 408,160 บาท 

 

      

  1)  อาหารเสริมนมส้าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง จ้านวน  

30,660 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 

ซ้ืออาหารเสริม(นม) พร้อมดื่ม (เงินอุดหนุนส้าหรับ

สนับสนุนอาหารเสริม(นม)  ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

องคก์ารบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง อัตราคนละ

7.37 บาทต่อวัน จ้านวน 260  วัน เด็กนักเรียน 
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16 คน (ยอดเด็กนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2559)

ตามหนังสือสั่งการดังนี ้

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก

ที ่มท 0808.2/ว  4072 ลงวันที1่5 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท้างบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปงีบประมาณพ.ศ.2560 ขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท  

0893.3 /ว 3149 ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท้างบประมาณรายจ่าย

รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ้าปงีบประมาณ

พ.ศ. 2559 

3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0816.4/

ว 1507 ลงวันที ่3 สิงหาคม  2559 เรื่อง ซักซ้อม

แนวทางการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

รายการเงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนอาหารเสริม

(นม) ส้าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงิน

อุดหนุนส้าหรับอาหารกลางวัน ส้าหรับศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก 

 

2) อาหารเสริมนมส้าหรับโรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง จ้านวน 132,220 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารเสริม(นม)

พร้อมดื่ม เงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนอาหารเสริม

(นม)  ของโรงเรียนอนุบาลองคก์ารบริหารส่วนต้าบล

น้้าบ่อหลวง  อัตราคนละ 7.37 บาทต่อวัน จ้านวน

260 วัน เด็กนักเรียน 69 คน (ยอดเด็กนักเรียน  

ณ 10 มิถุนายน 2559)  ตามหนังสือสั่งการ ดังนี ้
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1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท้างบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท  

0893.3 /ว 3149 ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท้างบประมาณรายจ่าย

รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ้าปงีบประมาณ

พ.ศ. 2559 

3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0816.4/

ว 1507 ลงวันที ่3 สิงหาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม

แนวทางการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

รายการเงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนอาหารเสริม

(นม) ส้าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงิน

อุดหนุนส้าหรับอาหารกลางวัน ส้าหรับศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก 

 

3)  อาหารเสริมนมส้าหรับโรงเรียนวัด 

น้้าบ่อหลวง จ้านวน  245,280 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารเสริม(นม)

พร้อมดื่ม เงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนอาหารเสริม

(นม) ของโรงเรียนวัดน้้าบ่อหลวง สังกัดส้านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ)

จ้านวน 260 วันเด็กนักเรียน 128  คน  ยอดเด็ก

นักเรียน  ณ 10  มิถุนายน  2559)  ตามหนังสือสั่ง

การ  ดังนี ้
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1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท  

0808.2/ว 4072 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท้างบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท  

0893.3 /ว 3149  ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท้างบประมาณรายจ่าย

รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ้าปงีบประมาณ

พ.ศ. 2559   

      

  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท  

0816.4/ว 1507 ลงวันที ่3 สิงหาคม 2559  

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท้างบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2560  รายการเงิน

อุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุน

อาหารเสริม (นม) ส้าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก และ

รายการเงินอุดหนุนส้าหรับอาหารกลางวัน ส้าหรับ

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

      

 
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 51,000 บาท 

 
   

คา่ไฟฟ้า จ้านวน 40,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส้าหรับอาคารศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็ก อาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นรวมถึงทรัพย์สินต่าง  ๆ 

ที่อยูใ่นความรับผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วน

ต้าบล หรือองคก์ารบริหารส่วนต้าบลให้การ

สนับสนุน 

      

 
   

คา่น้้าประปา คา่น้้าบาดาล จ้านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้้าประปาส้าหรับอาคารศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก อาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นรวมถึงทรัพย์สิน

ต่างๆ ที่อยูใ่นความรับผิดชอบขององคก์ารบริหาร

ส่วนต้าบล หรือองคใ์ห้การสนับสนุน 
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คา่บริการไปรษณีย ์ จ้านวน 1,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย ์ คา่ธนาณัต ิ คา่ดวง

ตราไปรษณียากร  คา่เช่าตู้ไปรษณีย์  คา่ธรรมเนียม

การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 

      

 
  

งบเงินอุดหนุน รวม 512,000 บาท 

 
   

เงินอุดหนุน รวม 512,000 บาท 

 
   

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ้านวน 512,000 บาท 

 

      

  เพื่ออุดหนุน โรงเรียนวัดน้้าบ่อหลวง สังกัดส้านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) ตามโครงการอาหาร

กลางวันส้าหรับเด็กนักเรียน อัตราคนละ 20 บาท  

ต่อวัน เป็นเวลา 200 วัน เป็นเวลา 2 ภาคเรียน  

จ้านวน 128 คน (ยอดเด็กนักเรียน  

ณ 10 มิถุนายน 2559) ตามหนังสือสั่งการ ดังนี ้

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินอุดหนุน

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท  

0808.2/ว 3616  ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 60,500 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 60,500 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 60,500 บาท 

 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      

 
    

โครงการจัดซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ้าหมู่บา้น จ้านวน 60,500 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซ้ือ

หนังสือพมิพป์ระจ้าหมู่บา้นวัตถุประสงคโ์ครงการ

เพื่อส่งเสริมการอ่านในชุมชน โดยการจัดซ้ือ

หนังสือพมิพ ์เบิกจ่ายเป็นจัดซ้ือหนังสือพมิพ์

ท้องถิ่น มอบให้หมู่บา้น จ้านวน 11 หมูบ่้านๆ  

ละ 365 ฉบับๆ จัดซ้ือหนังสือพมิพส์่วนกลาง 

มอบให้หมู่บา้น จ้านวน 11 หมูบ่้านๆ ละ 365  

ฉบับๆ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนที่จ้าเป็น  

(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองคก์าร

บริหารส่วนต้าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562)   

หน้า 207 ขอ้ 4 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 424,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 424,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 424,000 บาท 

 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      

 

    

โครงการเพิ่มประสิทธภิาพระบบบริการการแพทย์

ฉุกเฉิน 

จ้านวน 344,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการเพิ่ม

ประสิทธภิาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมี

วัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนาศักยภาพงานการแพทย์

ฉุกเฉินขององคก์ารบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง

ส้าหรับบริการผู้ปว่ยฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุ

ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน โดยการจ้างเหมาบริการ

บุคคลภายนอกปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบือ้งต้น

บริการประชาชนตลอด 24 ช่ัวโมง จ้านวน 3 อัตรา  

และจัดซ้ือชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยถือปฏิบัติ

ตามระเบียบ กฎหมาย  และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้  

ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วา่ด้วยการเบิก

คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  

(ส้านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต้าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562)   

หน้า 76 ขอ้ 8 
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น้าในการดูแลด้าน

สุขภาพ 

จ้านวน 80,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น้าในการดูแลด้าน

สุขภาพ วัตถุประสงค ์เพื่อฝึกอบรมพัฒนาองค์

ความรู้ สร้างผู้น้าด้านสาธารณสุขในระดับชุมชนและ

เสริมสร้างเครือขา่ยด้านสุขภาพ โดยการอบรมให้

ความรู้และเสริมสร้างผู้น้าด้านสาธารณสุขในระดับ

ชุมชน ซ่ึงจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี ้คา่อาหาร  

คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม คา่เช่าที่พัก คา่พาหนะ  

คา่วัสดุเครื่องเขยีนและอุปกรณ์ฝึกอบรม คา่ป้าย

โครงการ คา่สมนาคุณวทิยากร และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ที่จ้าเป็นโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วย คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ

เขา้รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557

ซ่ึงโครงการอยูใ่นความรับผิดชอบของส้านักงาน

ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง ปรากฏ

ในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562)  

หน้า 75 ขอ้ 7 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 52,500 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 52,500 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 52,500 บาท 

 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      

 

    

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  

ปีงบประมาณ 2560 

จ้านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   

วัตถุประสงคเ์พื่อก้าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และ

ควบคุม ป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในต้าบลน้้า

บ่อหลวง โดยการพน่สารเคมีละอองฝอย (ULV) และ

กิจกรรมรณรงคท์้าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ใน

ต้าบลน้้าบ่อหลวงอาท ิวัด โรงเรียน และชุมชนซ่ึง

จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี ้คา่น้้ามัน คา่ป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ คา่ทรายก้าจัดลูกน้้าเคมี

ฟอส 1% คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม คา่วัสดุ

ด้าเนินงาน อาทิ ถุงด้า และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆที่

จ้าเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกคา่ใช้จ่าย

เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และโครงการอยูใ่นความ

รับผิดชอบของส้านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วน

ต้าบลน้้าบ่อหลวง  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี

(พ.ศ.2560-2562) หน้า 71 ขอ้ 3 
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จ้านวน 22,500 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัตถุประสงค ์เพื่อให้

พื้นที่ต้าบลน้้าบ่อหลวงปลอดโรคระบาดที่อาจเกิด

จากสัตว ์และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สุนัขและแมวโดย

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีด

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส้าหรับสุนัข และแมว

ซ่ึงจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนีค้า่ป้ายโครงการ  คา่จัดซ้ือ

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์

ประกอบ อาทิ เข็มฉีดยา ป้าย บัตรประจ้าตัว และ

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ้าเป็นโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกคา่ใช้จ่าย

เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตามหนังสือสั่งการ ที่ว่าการ

อ้าเภอสันป่าตอง ที ่ชม 1108/ว2672 ลงวันที ่ 

23 พฤษภาคม 2559  เรื่อง ภารกิจและอ้านาจ

หน้าที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

พระราชบัญญัติโรคพษิสุนัขบ้า ซ่ึงโครงการอยูใ่น

ความรับผิดชอบของส้านักงานปลัดองคก์ารบริหาร

ส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง ปรากฏในแผนพัฒนาสาม

ป ี(พ.ศ. 2560-2562) หน้า 72 ขอ้ 4 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      

 
    

โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต ิ จ้านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการ

สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต ิโดยมี

วัตถุประสงคเ์พื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต้าบลน้้าบ่อหลวง โดยการ

สงเคราะห์ผู้ประสบภัย โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้  

1)หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการ

ช่วยเหลือประชาชนตามอ้านาจหน้าที่ของ อบจ.

เทศบาลและ อบต. พ.ศ. 2543 

(ส้านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต้าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562)   

หน้า 83 ขอ้ 4 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,602,580 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 779,040 บาท 

 
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 779,040 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จ้านวน 737,040 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต้าบล เงิน

ปรับปรุงเงินเดือนประจ้าปแีละอัตราเงินเดือนที่ปรับ

เพิ่มขึ้น ตามประกาศคณะกรรมการองคก์ารบริหาร

ส่วนต้าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

อัตราเงินเดือนและวธิีการจ่ายเงินเดือน และ

ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่5) ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได ้โดยตั้งจ่ายไวจ้้านวน 12 เดือน 

      

 
   

เงินประจ้าต้าแหน่ง จ้านวน 42,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ้าต้าแหน่งของพนักงานส่วน

ต้าบลต้าแหน่งผู้บริหารได้แก ่ผู้อ้านวยการกองช่าง

อัตราเดือนละ 3,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โดยตั้งจ่ายไวจ้้านวน 12 เดือนตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานองคก์ารบริหารส่วนต้าบล

จังหวัดเชียงใหม่  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหาร

ส่วนต้าบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที ่31)

ประกาศ  ณ  วันที ่ 10 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 823,540 บาท 

 
   

ค่าตอบแทน รวม 106,540 บาท 

 

   

คา่ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ้านวน 29,540 บาท 

 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี

พเิศษแก่พนักงานองคก์ารบริหารส่วนต้าบล ลูกจ้าง

และพนักงานจ้างองคก์ารบริหารส่วนต้าบลจ้านวน  

29,540  บาท 
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-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้

ตามประเภทรายจ่ายนี ้

  ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการก้าหนด

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมี

ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ้าปแีก่พนักงานส่วน

ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที ่29 พฤษภาคม 2557  

เรื่อง การด้าเนินการตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการก้าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน

อื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจ้าปแีก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืน

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที ่มท  

0808.2/ว 3072  ลงวันที ่29 กันยายน 2557

เรื่อง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน

อื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจ้าปแีก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) หนังสือส้านักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที ่ 

26 กุมภาพันธ ์2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,

และ ก.อบต. เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิีการก้าหนดเงินประโยชน์

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงิน

รางวัลประจ้าปสี้าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง  

และพนักงานจ้างขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2558 
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คา่เช่าบ้าน จ้านวน 72,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและคา่เช่าซ้ือของพนักงาน

ส่วนต้าบลตามสิทธทิี่จะได้รับ  ตามระเบียบดังนี ้  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าเช่าบ้าน

ของขา้ราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  

2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าเช่าบ้าน

ของขา้ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2551 

      

 
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ้านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ

พนักงานส่วนต้าบลตามสิทธทิี่ควรจะได้รับ ตาม

ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2541    

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  

(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549   

3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/

ว 257 ลงวันที ่28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภท

และอัตราเงินบ้ารุงการศึกษาและคา่เล่าเรียน 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/

ว 1013  ลงวันที ่18 กุมภาพันธ ์2559 เรื่อง การเบิก

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
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ค่าใช้สอย รวม 461,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ  

เช่น คา่เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร คา่ถ่ายเอกสาร 

คา่เย็บหนังสือหรือเขา้ปกหนังสือคา่ธรรมเนียม

ต่างๆ  คา่โฆษณาและเผยแพร่รายจ่ายเกี่ยวกับการ

จ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ทางวทิยุกระจายเสียง

โทรทัศน์และโรงมหรสพค่าจ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล 

ประชาสัมพันธ ์รวมทั้งจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการ

ในอ้านาจหน้าที่ขององคก์ารบริหารส่วนต้าบล 

      

 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      

 
    

คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ้านวน 45,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือ

ไปอบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และ

นอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนต้าบล 

พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับค้าสั่งจากนายกฯ  

ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ขององคก์ารบริหาร

ส่วนต้าบล โดยจ่ายเป็นค่าเบีย้เลีย้งเดินทาง  

คา่พาหนะ คา่เช่าที่พัก คา่บริการจอดรถ  

ณ ท่าอากาศยาน คา่ผ่านทางด่วนพเิศษ  

คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คา่ลงทะเบียน

ต่าง ๆ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2555  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2558 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น

พ.ศ.2557  
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โครงการเพิ่มประสิทธภิาพงานธุรการ งานบริการ และ

งานการประสานสาธารณูปโภคของกองช่าง องคก์าร

บริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง 

จ้านวน 96,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้า โครงการเพิ่ม

ประสิทธภิาพงานธุรการ งานบริการ และงานการ

ประสานสาธารณูปโภคของกองช่าง องคก์ารบริหาร

ส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวงวัตถุประสงคโ์ครงการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพงานธุรการ งานบริการ และงานการ

ประสานสาธารณูปโภค โดยการจ้างเหมา

บุคคลภายนอก จ้านวน 1 คน ระยะเวลา 12 เดือน 

ส้าหรับการจัดท้าโครงการ  ตามระเบียบกฎหมาย

และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้  

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย  

วา่ด้วยการเบิกคา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(กองช่างองคก์ารบริหารส่วนต้าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2560-2562)   

หน้า 201 ขอ้ 53 

      

 
   

คา่บ้ารุงรักษาและซ่อมแซม จ้านวน 300,000 บาท 

 

      

  (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ้ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้

งานได้ตามปกติ)  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ้ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้

สามารถใช้งานได้ตามปกต ิกรณีเป็นการจ้างเหมา

ทั้งคา่สิ่งของและคา่แรงงาน ให้จ่ายจากคา่ใช้สอย

ส่วนกรณีที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

ผู้ด้าเนินการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้

ปฏิบัต ิ ดังนี ้                           

(1)  คา่จ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่าย

จากคา่ใช้สอย 

(2)  คา่สิ่งของที่ซ้ือมาใช้ในการบ้ารุงรักษาทรัพย์สิน

ให้จ่ายจากคา่วัสด ุ
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ค่าวัสด ุ รวม 255,000 บาท 

 
   

วัสดุส้านักงาน จ้านวน 25,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส้านักงาน เช่น หนังสือพมิพ ์ 

หนังสือ เอกสาร วารสาร แบบพมิพห์มกึ น้้าดื่มฯลฯ  

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ

ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน  สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้

1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือ

ปรับปรุงวัสด ุ  

2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม

บ้ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   

3.   รายจ่ายที่ต้องช้าระพร้อมกับคา่วัสด ุเช่น  

คา่ขนส่ง คา่ภาษี คา่ประกันภัย คา่ติดตั้ง เป็นต้น 

ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้

1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่ 

9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่ 

27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุก่อสร้าง จ้านวน 200,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง

สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ

ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน้เปลืองหมด

ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง

รายจ่ายดังต่อไปนี ้

1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสด ุ  

2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม

บ้ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   

3.  รายจ่ายที่ต้องช้าระพร้อมกับคา่วัสด ุเช่น  

คา่ขนส่ง คา่ภาษี คา่ประกันภัย คา่ติดตั้ง เป็นต้น 

ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้

1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่ 

9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่ 

27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุคอมพวิเตอร ์ จ้านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร ์ รายจ่ายเพื่อให้

ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร

หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิน้เปลือง

หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้

1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสด ุ  

2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่มี

ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บาท 

3.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม

บ้ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   

4.   รายจ่ายที่ต้องช้าระพร้อมกับคา่วัสด ุเช่น  

คา่ขนส่ง คา่ภาษี  คา่ประกันภัย  คา่ติดตั้ง เป็นต้น 

ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้

1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่ 

9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่ 

27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท 

 
   

คา่บริการไปรษณีย ์ จ้านวน 1,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย ์ คา่ธนาณัต ิ คา่ดวง

ตราไปรษณียากร  คา่เช่าตู้ไปรษณีย์  คา่ธรรมเนียม

การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 
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งานไฟฟ้าถนน รวม 2,207,300 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 120,000 บาท 

 
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 120,000 บาท 

 
   

คา่ตอบแทนพนักงานจ้าง จ้านวน 108,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  คา่ตอบแทนพเิศษ ให้แก่

พนักงานจ้างตามภารกิจและคา่ตอบแทนให้แก่

พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานองคก์ารบริหารส่วนต้าบลจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

(ฉบับที ่3) โดยค้านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน 

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ้านวน 12,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให้แก่

พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบริหาร

ส่วนต้าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนต้าบล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างองคก์ารบริหารส่วนต้าบล ได้รับเงิน

เพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที ่2) 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 107,500 บาท 

 
   

ค่าตอบแทน รวม 4,500 บาท 

 

   

คา่ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ้านวน 4,500 บาท 

 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี

พเิศษแก่พนักงานองคก์ารบริหารส่วนต้าบล ลูกจ้าง

และพนักงานจ้างองคก์ารบริหารส่วนต้าบล จ้านวน  

4,500  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้

ตามประเภทรายจ่ายนี ้

  ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการก้าหนด

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมี

ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ้าปแีก่พนักงานส่วน

ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที ่29 พฤษภาคม 2557  

เรื่อง การด้าเนินการตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการก้าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน

อื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจ้าปแีก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืน

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท  

0808.2/ว 3072  ลงวันที ่29 กันยายน 2557  

เรื่อง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน

อื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจ้าปแีก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) หนังสือส้านักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที ่ 

26 กุมภาพันธ ์2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,

และ ก.อบต. เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิีการก้าหนดเงินประโยชน์

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงิน

รางวัลประจ้าปสี้าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง  

และพนักงานจ้างขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2558 
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ค่าใช้สอย รวม 3,000 บาท 

 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      

 
    

คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ้านวน 3,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือ

ไปอบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และ

นอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนต้าบล 

พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับค้าสั่งจากนายกฯ  

ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ขององคก์ารบริหาร

ส่วนต้าบล โดยจ่ายเป็นค่าเบีย้เลีย้งเดินทาง  

คา่พาหนะ คา่เช่าที่พัก คา่บริการจอดรถ  

ณ ท่าอากาศยาน คา่ผ่านทางด่วนพเิศษ  

คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คา่ลงทะเบียน

ต่าง ๆ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2555  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที2่) พ.ศ.2558 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น

พ.ศ.2557  

      

 
   

ค่าวัสด ุ รวม 100,000 บาท 

 
   

วัสดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ้านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวทิย ุรายจ่ายเพื่อให้

ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร

หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิน้เปลือง

หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้

1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสด ุ  

2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม

บ้ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
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3.  รายจ่ายที่ต้องช้าระพร้อมกับคา่วัสด ุเช่น ค่า

ขนส่ง คา่ภาษี คา่ประกันภัย  คา่ติดตั้ง  เป็นต้น 

ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้

1)  หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น  

ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่ 

9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ้าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ 

  
งบลงทุน รวม 1,979,800 บาท 

 
   

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,979,800 บาท 

 
   

อาคารต่าง ๆ       

 

    

โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค ์บ้านหัวฝาย     

หมูท่ี่ 7 

จ้านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด้าเนินงานตามโครงการ

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค ์บ้านหัวฝาย หมูท่ี ่7  

โดยการปรับปรุงงานโครงสร้างหลังคา งานฝ้า

เพดาน งานทาส ีงานปิดหน้าจั่ว งานปูพื้นกระเบื้อง  

งานไฟฟ้า ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต้าบล 

น้้าบ่อหลวง โดยโครงการอยูใ่นความรับผิดชอบของ

กองช่าง และปรากฏในแผนพัฒนาองคก์ารบริหาร

ส่วนต้าบล 3 ป ี(พ.ศ.2560-2561) หน้า 37 ขอ้ 12 
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คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

 

    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด ขา้ง

ทางถนนสายน้้าบ่อหลวง-ห้วยโทง้ ช่วงบ้านหนองห้า 

หมูท่ี่ 5 

จ้านวน 250,000 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด้าเนินงานตามโครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด ขา้งทาง

ถนนสายน้้าบ่อหลลวง-ห้วยโทง้ ช่วงบ้านหนองห้า  

หมูท่ี ่5 ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร  

ยาว 90 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบองคก์าร

บริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง โดยโครงการอยูใ่น

ความรับผิดชอบของกองช่าง และปรากฏใน

แผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต้าบล 3 ป ี 

(พ.ศ.2560-2561) หน้า 34 ขอ้ 8 

      

 

    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด สายน้้าบ่อ

หลวง-ห้วยโทง้ บ้านแพะสันใหม่ หมู่ที่ 3 

จ้านวน 200,000 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด้าเนินงานตามโครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด สายน้้าบ่อหลวง-

ห้วยโทง้ บ้านแพะสันใหม่ หมูท่ี ่3 บริเวณจุดเช่ือม

ตั้งแต่หมู่ที ่2 – หมูท่ี ่10 ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร  

ลึก 0.50 เมตร ยาว 86 เมตร หนา  0.10 เมตร  

ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง  

โดยโครงการอยูใ่นความรับผิดชอบของกองช่าง 

และปรากฏในแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วน

ต้าบล 3 ป ี(พ.ศ.2560-2561) หน้า 30 ขอ้ 4 
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โครงการซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัก

บ้านต้นแก้วหมูท่ี่ 9 ต้าบลน้้าบ่อหลวง อ้าเภอสันป่าตอง  

จังหวัดเชียงใหม่ 

จ้านวน 172,000 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด้าเนินงานตามโครงการ

ซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักบ้าน

ต้นแก้ว หมูท่ี ่9 ต้าบลน้้าบ่อหลวง อ้าเภอสันป่าตอง

จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวทางกวา้ง 2.00 เมตร หรือ

พื้นที่ผิวทางไม่น้อย 242.80 ตารางเมตร ผิวทาง

หนา 0.15 เมตร รวมระยะทาง 0.1214 กิโลเมตร  

แบบไม่มีไหล่ทาง ตามแบบองคก์ารบริหารส่วน

ต้าบลน้้าบ่อหลวง โดยโครงการอยูใ่นความ

รับผิดชอบของกองช่าง และปรากฏในแผนพัฒนา

องคก์ารบริหารส่วนต้าบล 3 ป ี(พ.ศ.2560-2561)  

หน้า 40 ขอ้ 16 

      

 

    

โครงการติดตั้งการ์ดเลนถนน สายน้้าบ่อหลวง-ห้วยโทง้ 

ช่วงบริเวณบ้านห้วยโทง้ หมูท่ี่ 8 

จ้านวน 200,000 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด้าเนินงานตามโครงการ

ติดตั้งการ์ดเลน ถนนสายน้้าบ่อหลวง – ห้วยโทง้ช่วง

บริเวณ บ้านห้วยโทง้ หมูท่ี ่8  ระยะทาง128 เมตร

ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง  

โดยโครงการอยูใ่นความรับผิดชอบของกองช่าง  

และปรากฏในแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วน

ต้าบล 3 ป ี(พ.ศ.2560-2561) หน้า 39 ขอ้ 14 
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โครงการติดตั้งล้าโพงกระจายเสียง พร้อมอุปกรณ์

เครื่องเสียง ประกอบ 1 ชุด บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7 

จ้านวน 91,200 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด้าเนินงานตามโครงการ

ติดตั้งล้าโพงกระจายเสียง พร้อมอุปกรณ์เครื่อง

เสียงประกอบ 1 ชุด บ้านหัวฝาย หมูท่ี ่7 โดยการ

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งสายน้าสัญญาณดร๊อบวาย

จ้านวน 2,000 เมตร เครื่องขยายสัญญาณเสียงตาม

สายก้าลังไม่น้อยกวา่ 1,000 วัตต ์จ้านวน 1 ชุด  

ล้าโพงฮอร์นพร้อมยูนิตปรับลายในตัว ชนิด 200

วัตต ์จ้านวน 15 ชุด ไมโคโพนชนิดตั้งโต๊ะคออ่อน  

จ้านวน 1 ชุด เครื่องเล่น DVD/VCD/MP3  

จ้านวน 1 ชุด ตู้แร็คเก็บอุปกรณ ์จ้านวน 1 ชุด  

ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง 

โดยโครงการอยูใ่นความรับผิดชอบของกองช่าง  

และปรากฏในแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วน

ต้าบล 3 ป ี(พ.ศ.2560-2561) หน้า  38 ขอ้ 13 

      

 

    

โครงการบูรณะ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต 

บ้านจอมแจ้ง ซอย 2 หมูท่ี่ 4 ต้าบลน้้าบ่อหลวง  

อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

จ้านวน 131,500 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด้าเนินงานตามโครงการ

บูรณะ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต  

บ้านจอมแจ้ง ซอย 2 หมูท่ี ่4  ต้าบลน้้าบ่อหลวง

อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดผิวทาง

กวา้ง 3.00 เมตร  หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกวา่  

276 ตารางเมตร  ผิวทางหนา 0.05 เมตร  รวม

ระยะทาง 0.092 กิโลเมตร ตามแบบองคก์ารบริหาร

ส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง โดยโครงการอยูใ่นความ

รับผิดชอบของกองช่าง และปรากฏในแผนพัฒนา

องคก์ารบริหารส่วนต้าบล 3 ป ี(พ.ศ.2560-2561)  

หน้า 32 ขอ้ 6 
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โครงการบูรณะ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต 

เลียบล้าเหมอืงศรีหมื่น บ้านน้้าบ่อหลวง หมูท่ี ่2  ต้าบล

น้้าบ่อหลวง  อ้าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

จ้านวน 161,000 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด้าเนินงานตามโครงการ

บูรณะ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต เลียบล้า

เหมอืงศรีหมื่น บ้านน้้าบ่อหลวง หมูท่ี ่2 ต้าบลน้้าบ่อ

หลวง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อจาก

โครงการป ี2559 ขนาดผิวทางกวา้ง 2.60 เมตร  

หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกวา่ 338 ตารางเมตร  

ผิวทางหนา 0.05 เมตร รวมระยะทาง 0.130  

กิโลเมตร ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต้าบล 

น้้าบ่อหลวง โดยโครงการอยูใ่นความรับผิดชอบของ

กองช่าง และปรากฏในแผนพัฒนาองคก์ารบริหาร

ส่วนต้าบล 3 ป ี(พ.ศ.2560-2561) หน้า 29 ขอ้ 3 

      

 

    

โครงการบูรณะ ทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสัน

เหนือ ซอย 6 หมูท่ี่ 10 ต้าบลน้้าบ่อหลวง อ้าเภอสันป่า

ตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

จ้านวน 68,700 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด้าเนินงานตามโครงการ

บูรณะ ทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสัน

เหนือ ซอย 6 หมูท่ี ่10 ต้าบลน้้าบ่อหลวง อ้าเภอสัน

ป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดผิวทาง

กวา้ง 2.50 เมตร ผิวทางหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

ผิวทางไม่น้อยกวา่ 125 ตารางเมตร รวม

ระยะทาง 0.050 กิโลเมตร แบบไม่มีไหล่ทาง ตาม

แบบองคก์ารบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง โดย

โครงการอยูใ่นความรับผิดชอบของกองช่าง และ

ปรากฏในแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วน

ต้าบล 3 ป ี(พ.ศ.2560-2561) หน้า 42 ขอ้ 18 
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โครงการบูรณะ ทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง

หวาย ซอย 4 หมูท่ี่ 11 ต้าบลน้้าบ่อหลวง  อ้าเภอสันป่า

ตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

จ้านวน 44,900 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด้าเนินงานตามโครงการ

บูรณะ ทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง

หวาย ซอย 4 หมูท่ี ่11 ต้าบลน้้าบ่อหลวง  อ้าเภอสัน

ป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวทาง

กวา้ง 3.00 เมตร   ผิวทางหนา 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่ผิวทางไม่น้อยกวา่ 84 ตารางเมตร  รวม

ระยะทาง 0.028 กิโลเมตร แบบไม่มีไหล่ทาง  ตาม

แบบองคก์ารบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง โดย

โครงการอยูใ่นความรับผิดชอบของกองช่าง และ

ปรากฏในแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วน

ต้าบล 3 ป ี(พ.ศ.2560-2561) หน้า 44 ขอ้ 20 

      

 

    

โครงการบูรณะ ทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง

หวาย ซอย 5  หมูท่ี่ 11  ต้าบลน้้าบ่อหลวง  อ้าเภอสัน

ป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

จ้านวน 61,800 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด้าเนินงานตามโครงการ

บูรณะ ทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง

หวาย ซอย 5  หมูท่ี ่11  ต้าบลน้้าบ่อหลวง  อ้าเภอ

สันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดผิวทาง

กวา้ง 4.00 เมตร ผิวทางหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

ผิวทางไม่น้อยกวา่ 116 ตารางเมตร รวม

ระยะทาง 0.029 กิโลเมตร แบบไม่มีไหล่ทางตาม

แบบองคก์ารบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง โดย

โครงการอยูใ่นความรับผิดชอบของกองช่าง และ

ปรากฏในแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วน

ต้าบล 3 ป ี(พ.ศ.2560-2561) หน้า 45 ขอ้ 21 
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โครงการบูรณะ ทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านสันเหนือ ซอย 5 หมูท่ี่ 10 ต้าบลน้้าบ่อหลวง   

อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

จ้านวน 81,800 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด้าเนินงานตามโครงการ

บูรณะ ทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันเหนือ

ซอย 5 หมูท่ี1่0 ต้าบลน้้าบ่อหลวง อ้าเภอสันป่าตอง

จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวทางกวา้ง 3.00 เมตร  

ผิวทางหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อย

กวา่ 150 ตารางเมตร รวมระยะทาง 0.050  

กิโลเมตรแบบไม่มีไหล่ทาง ตามแบบองคก์ารบริหาร

ส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง โดยโครงการอยูใ่นความ

รับผิดชอบของกองช่าง และปรากฏในแผนพัฒนา

องคก์ารบริหารส่วนต้าบล 3 ป ี(พ.ศ.2560-2561)  

หน้า 41 ขอ้ 17 

      

 

    

โครงการบูรณะ ทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านสันเหนือ ซอย 7 หมูท่ี่ 10 ต้าบลน้้าบ่อหลวง  

อ้าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

จ้านวน 65,300 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด้าเนินงานตามโครงการ

บูรณะ ทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันเหนือ

ซอย 7 หมูท่ี ่10 ต้าบลน้้าบ่อหลวง อ้าเภอสันป่าตอง

จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวทางกวา้ง 3.00 เมตร  

ผิวทางหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อย

กวา่ 120 ตารางเมตร รวมระยะทาง 0.040  

กิโลเมตร แบบไม่มีไหล่ทาง ตามแบบองคก์าร

บริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง โดยโครงการอยูใ่น

ความรับผิดชอบของกองช่าง และปรากฏใน

แผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต้าบล 3 ป ี 

(พ.ศ.2560-2561) หน้า 43 ขอ้ 19 
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โครงการบูรณะ เสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต  

บ้านโรงวัว หมูท่ี่ 1ต้าบลน้้าบ่อหลวง  อ้าเภอสันป่าตอง  

จังหวัดเชียงใหม่ 

จ้านวน 351,600 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด้าเนินงานตามโครงการ

บูรณะ เสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านโรงวัว

หมูท่ี ่1 ต้าบลน้้าบ่อหลวง  อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม่ ขนาดผิวทางกวา้ง 4.00 เมตร ผิวทาง

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกวา่

1,236 ตารางเมตร รวมระยะทาง 0.309 กิโลเมตร

ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง  

โดยโครงการอยูใ่นความรับผิดชอบของกองช่าง  

และปรากฏในแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วน

ต้าบล 3 ป ี(พ.ศ.2560-2561) หน้า 27 ขอ้ 1 
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 900,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 900,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 900,000 บาท 

 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      

 

    

โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขนขยะมูลฝอยในเขต

พื้นที ่อบต.น้้าบ่อหลวง 

จ้านวน 896,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม

โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และก้าจัดขยะ

มูลฝอยในเขตพื้นที ่อบต.น้้าบ่อหลวง วัตถุประสงค์

เพื่อบริการสาธารณะด้านการเก็บขนและก้าจัดขยะ

มูลฝอย  และเป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหามลภาวะ

จากขยะมูลฝอยโดยการบริการเก็บ ขน และก้าจัด

ขยะมูลฝอย จ้านวน 11 หมูบ่้าน ซ่ึงจ่ายเป็นค่าจ้าง

เหมาบริการเก็บ ขน และก้าจัดขยะมูลฝอย และ

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ้าเป็นโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงหมาดไทย วา่ด้วยการเบิกคา่ใช้จ่าย

เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542  โดยโครงการอยูใ่นความ

รับผิดชอบของส้านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วน

ต้าบลน้้าบ่อหลวง  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี

(พ.ศ.2560-2562) หน้า 88 ขอ้ 2 
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โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน จ้านวน 4,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม

โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

วัตถุประสงคเ์พื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจในการคัด

แยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่ถูกวธิ ีและสร้าง

จิตส้านึกให้ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยใน

ครัวเรือน โดยการฝึกอบรมซ่ึงจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

ดังนี ้คา่ป้ายโครงการ  คา่สมนาคุณวทิยากร

คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม  คา่วัสดุอุปกรณ์

ประกอบการฝึกอบรม และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆที่

จ้าเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วย คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ

เขา้รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น  

พ.ศ.2557 และโครงการอยูใ่นความรับผิดชอบของ

ส้านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต้าบล 

น้้าบ่อหลวง  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี 

(พ.ศ.2560-2562) หน้า 90 ขอ้ 4 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 344,070 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 311,580 บาท 

 
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 311,580 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จ้านวน 311,580 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต้าบล เงิน

ปรับปรุงเงินเดือนประจ้าปแีละอัตราเงินเดือนที่ปรับ

เพิ่มขึ้น ตามประกาศคณะกรรมการองคก์ารบริหาร

ส่วนต้าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

อัตราเงินเดือนและวธิีการจ่ายเงินเดือน และ

ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่5) ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได ้โดยตั้งจ่ายไวจ้้านวน 12 เดือน 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 32,490 บาท 

 
   

ค่าตอบแทน รวม 17,490 บาท 

 

   

คา่ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ้านวน 12,490 บาท 

 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี

พเิศษแก่พนักงานองคก์ารบริหารส่วนต้าบล ลูกจ้าง

และพนักงานจ้างองคก์ารบริหารส่วนต้าบล จ้านวน  

12,490  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้

ตามประเภทรายจ่ายนี ้

  ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการก้าหนดเงิน

ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ้าปแีก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้

เป็นรายจ่ายอ่ืนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2557 
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2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ 

0808.2/ว 859 ลงวันที ่29 พฤษภาคม 2557  

เรื่อง การด้าเนินการตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการก้าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน

อื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจ้าปแีก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืน

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที ่29 กันยายน 2557

เรื่อง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน

อื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจ้าปแีก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) หนังสือส้านักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที ่ 

26 กุมภาพันธ ์2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,

และ ก.อบต. เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิีการก้าหนดเงินประโยชน์

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงิน

รางวัลประจ้าปสี้าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  

ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ้านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ

พนักงานส่วนต้าบลตามสิทธทิี่ควรจะได้รับ  

ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2541    

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  

(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 
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3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/

ว 257 ลงวันที ่28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภท

และอัตราเงินบ้ารุงการศึกษาและคา่เล่าเรียน 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/

ว 1013  ลงวันที ่18 กุมภาพันธ ์2559 เรื่อง การเบิก

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  

   
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท 

 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      

 
    

คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ้านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือ

ไปอบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และ

นอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนต้าบล 

พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับค้าสั่งจากนายกฯ  

ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ขององคก์ารบริหาร

ส่วนต้าบล โดยจ่ายเป็นค่าเบีย้เลีย้งเดินทาง  

คา่พาหนะ คา่เช่าที่พัก คา่บริการจอดรถ  

ณ ท่าอากาศยาน คา่ผ่านทางด่วนพเิศษ  

คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คา่ลงทะเบียน

ต่าง ๆ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2555  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2558 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น

พ.ศ.2557  
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 230,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 230,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท 

 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      

 
    

โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน จ้านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการคาราวาน

เสริมสร้างเด็กและเยาวชน  วัตถุประสงคเ์พื่อ

เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่เอ้ือต่อการ

พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนและส่งเสริม

สถาบันครอบครัว โดยการฝึกอบรมและจัดกิจกรรม

โดยจ่ายเป็นค่าวัสด ุเครื่องเขยีน อุปกรณ ์คา่ของ

รางวัล คา่ถ่ายเอกสาร คา่อาหาร คา่อาหารว่างและ

เครื่องดื่ม  คา่สมนาคุณวทิยากร คา่พาหนะ คา่ป้าย

โครงการ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนที่จ้าเป็นในการฝึกอบรม

ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการดังต่อไปนี ้

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/

ว 3722  ลงวันที ่10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อม

ความเขา้ใจเกี่ยวกับคา่ใช้จ่ายในการจัดงานต่าง  ๆ 

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/

ว 1347 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง  

คา่ใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

(ส้านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต้าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562)   

หน้า 64 ขอ้ 1 
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โครงการจ้างนักเรียน  นักศึกษาท้างานในช่วงปิดภาค

เรียน ประจ้าป ี2560 

จ้านวน 40,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการจ้าง

นักเรียน นักศึกษาท้างานในช่วงปิดภาคเรียน  

ประจ้าป ี2560 โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อเปิดโอกาสใน

การเสริมสร้างรายได้และการแบ่งเบาภาระคา่ใช้จ่าย

ในครอบครัวให้กับนักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดภาค

เรียน โดยเบกิจ่ายอัตราคา่ตอบแทนส้าหรับนักเรียน  

นิสิต และนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวง 

การคลังก้าหนด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท  

0406.4/ว 30 ลงวันที ่3 เมษายน 2558 ดังนี ้ 

ปฏิบัติงานเต็มวันไมน่้อยกวา่ 7 ช่ัวโมง ไม่รวมเวลา

หยุดพัก คา่ตอบแทนวันละ 300  บาท  

(ส้านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต้าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562)   

หน้า 56 ขอ้ 2 

      

 

    

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะทางอาชีพของ

ประชาชน 

จ้านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการฝึกอบรมและ

พัฒนาทักษะอาชีพของประชาชน วัตถุประสงคเ์พื่อ

ต่อยอดองคค์วามรู้และเสริมทักษะด้านอาชีพของ

ประชาชนเพื่อเพิ่มพูนรายได ้และพัฒนาเศรษฐกิจ  

ในชุมชน โดยการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ

เครื่องเขยีน อุปกรณ ์คา่ของรางวัล คา่ถ่ายเอกสาร

คา่อาหาร คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม คา่สมนาคุณ

วทิยากร คา่พาหนะ คา่ป้ายโครงการ และคา่ใช้จ่าย

อื่นที่ที่จ้าเป็นในการฝึกอบรม ตามระเบียบกฎหมาย

และหนังสือสั่งการ ดังต่อไปนี ้
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 

(ส้านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต้าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562)   

หน้า 105 ขอ้ 1 

    
โครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตร ี จ้านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการพัฒนา

ศักยภาพของกลุ่มสตร ีวัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนา

ความรู้ความสามารถของสตร ีส่งเสริมบทบาทของ

กลุ่มสตรีและสถาบันครอบครัว โดยการฝึกอบรม

และจัดกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าวัสด ุเครื่องเขยีน  

อุปกรณ ์คา่ของรางวัล คา่ถ่ายเอกสาร คา่อาหาร  

คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม คา่สมนาคุณวทิยากร  

คา่พาหนะ คา่ป้ายโครงการ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนที่ที่

จ้าเป็นในการฝึกอบรม ตามระเบียบ กฎหมาย และ

หนังสือสั่งการ ดังต่อไปนี ้

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/

ว 3722 ลงวันที ่10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อม

ความเขา้ใจเกี่ยวกับคา่ใช้จ่ายในการจัดงานต่าง  ๆ 

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/

ว 1347 ลงวันที1่9 พฤษภาคม 2541 เรื่อง  คา่ใช้จ่าย

ในการจัดงานต่าง  ๆขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ส้านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต้าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562)   

หน้า 104 ขอ้ 1 
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โครงการวัยใสห่างไกลยาเสพติด ประจ้าป ี2560 จ้านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการวัยใส

ห่างไกลยาเสพติด ประจ้าป ี2560 โดยมี

วัตถุประสงคเ์พื่อให้เยาวชนในพื้นที่รู้จักโทษของภัย

ยาเสพติด โดยการอบรมจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

คา่วัสด ุ เครื่องเขยีน  และอุปกรณ ์ คา่ถ่ายเอกสาร

คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม  คา่สมนาคุณวทิยากร

คา่อาหาร คา่ยานพาหนะ  คา่ป้ายโครงการ

คา่ใช้จ่ายอ่ืนที่จ้าเป็นในการฝึกอบรมส้าหรับการ

จัดท้าโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และ

หนังสือสั่งการ  ดังนี ้  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ. 2557  

(ส้านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต้าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562)   

หน้า 92 ขอ้ 2 

      

 
    

โครงการห่วงใย ใส่ใจผู้สูงวัย จ้านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการห่วงใย ใส่ใจ

ผู้สูงวัย วัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนาศักยภาพของ

ผู้สูงอายุ และสนับสนุนการด้าเนินงานของกลุ่ม

ผู้สูงอายุต้าบลให้เข้มแข็ง โดยการฝึกอบรมและจัด

กิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าวัสด ุเครื่องเขยีน อุปกรณ ์ 

คา่ของรางวัล คา่ถ่ายเอกสาร คา่อาหาร คา่อาหาร

วา่งและเครื่องดื่ม คา่สมนาคุณวทิยากร คา่พาหนะ  

คา่ป้ายโครงการ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนที่จ้าเป็นในการ

ฝึกอบรม ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่ง

การ ดังต่อไปนี ้

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/

ว 3722 ลงวันที ่10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อม

ความเขา้ใจเกี่ยวกับคา่ใช้จ่ายในการจัดงานต่าง  ๆ 

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/

ว 1347 ลงวันที1่9 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คา่ใช้จ่าย

ในการจัดงานต่าง  ๆขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ส้านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต้าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562)   

หน้า 74 ขอ้ 6 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 110,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 110,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 

 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      

 

    

โครงการแขง่ขันกีฬาท้องถิ่นรวมใจต้านภัยยาเสพติด  

อ้าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

จ้านวน 35,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแขง่ขันกีฬา

ท้องถิ่นรวมใจต้านภัยยาเสพติด อ้าเภอสันป่าตอง

จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงคโ์ครงการเพื่อส่งเสริม

สนับสนุนให้ประชาชนและบุคลากรขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห็นความส้าคัญของการ

ออกก้าลังกายโดยการเล่นกีฬา โดยจ่ายเป็น

คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับ คา่อาหารนักกีฬาคา่ชุด

นักกีฬา คา่น้้าแข็งคา่น้้าดื่ม คา่ใช้จ่ายอ่ืนที่จ้าเป็น

รายละเอียดตามโครงการฯ ตามระเบียบ กฎหมาย

และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้  

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/

ว 1347 ลงวันที1่9 พฤษภาคม 2541 เรื่อง  คา่ใช้จ่าย

ในการจัดงานต่าง  ๆขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/

ว 3722 ลงวันที ่10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อม

ความเขา้ใจเกี่ยวกับคา่ใช้จ่ายในการจัดงานต่าง  ๆ

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.4/

ว 2589 ลงวันที ่3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์

ในการใช้จ่ายเงินในการแขง่ขันกีฬาขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองคก์าร

บริหารส่วนต้าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562)   

หน้า 153 ขอ้ 2 
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โครงการแขง่ขันกีฬาในระดับต้าบล องคก์ารบริหารส่วน

ต้าบลน้้าบ่อหลวงอ้าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

จ้านวน 75,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแขง่ขันกีฬาใน

ระดับต้าบล องคก์ารบริหารส่วนต้าบล  

น้้าบ่อหลวง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงคโ์ครงการเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ

ประชาชนใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน ์ห่างไกลยา

เสพติดโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคา่ป้าย

โครงการ คา่เครื่องเสียง อาหารว่างและ

เครื่องดื่ม คา่วัสดุในการจัดงาน คา่ใช้จ่ายอ่ืนที่

จ้าเป็น รายละเอียดตามโครงการแขง่ขันกีฬาใน

ระดับต้าบล องคก์ารบริหารส่วนต้าบล 

น้้าบ่อหลวง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  

ตามระเบียบ กฎหมาย  และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้  

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/

ว 1347 ลงวันที1่9 พฤษภาคม 2541 เรื่อง  คา่ใช้จ่าย

ในการจัดงานต่าง  ๆขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/

ว 3722 ลงวันที ่10 สิงหาคม  2555  เรื่อง ซักซ้อม

ความเขา้ใจเกี่ยวกับคา่ใช้จ่ายในการจัดงานต่าง  ๆ 

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.4/

ว 2589 ลงวันที ่3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์

ในการใช้จ่ายเงินในการแขง่ขันกีฬาขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองคก์าร

บริหารส่วนต้าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562)  

หน้า 152 ขอ้ 1 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 162,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 162,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 162,000 บาท 

 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      

 

    

โครงการสืบสานประเพณีสระเกล้าด้าหัวผู้สูงอาย ุและ

ประเพณีวันสงกรานต์ต้าบลน้้าบ่อหลวง 

จ้านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณี

สระเกล้าด้าหัวผู้สูงอาย ุและประเพณีวันสงกรานต์

ต้าบลน้้าบ่อหลวง  วัตถุประสงคโ์ครงการเพื่อเป็น

การแสดงถึงคุณงามความด ีแก่บุพการ ีผู้อาวุโส

หรือผู้ใหญใ่นชุมชนที่เคยท้าคุณประโยชน์แก่

ชุมชน ท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ

ผู้สูงอายุ ร่วมท้าบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์

กิจกรรมนันทนาการการละเล่นพื้นบ้านส้าหรับ

ผู้สูงอายุ เช่น  ปาเป้า งูกินหาง มอญซ่อนผ้า พธิีสระ

เกล้าด้าหัวแก่ผู้อาวุโส ผู้สูงอายุ จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับคา่ป้ายโครงการ คา่เครื่องเสียง อาหารว่าง

และเครื่องดื่ม คา่วัสดุในการจัดงาน คา่ใช้จ่ายอ่ืนที่

จ้าเป็น รายละเอียดตามโครงการสืบสานประเพณี

สระเกล้าด้าหัวผู้สูงอาย ุและประเพณีวันสงกรานต์

ต้าบลน้้าบ่อหลวง ตามระเบียบ กฎหมาย และ

หนังสือสั่งการ ดังนี ้

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/

ว 1347 ลงวันที1่9 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คา่ใช้จ่าย

ในการจัดงานต่างๆขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/

ว 3722 ลงวันที ่10 สิงหาคม  2555  เรื่อง ซักซ้อม

ความเขา้ใจเกี่ยวกับคา่ใช้จ่ายในการจัดงาน

ต่างๆ ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองคก์าร

บริหารส่วนต้าบล) 
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ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562)  

หน้า 124 ขอ้ 6 

    
โครงการสืบฮีต สานฮอยประเพณียี่เป็งน้้าบ่อหลวง จ้านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบฮีต สานฮอย

ประเพณียี่เป็งน้้าบ่อหลวง วัตถุประสงคโ์ครงการ

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นล้านนา

ร่วมกับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการ

ประกวดเทพยีี่เป็งน้้าบ่อหลวง ,การประกวด

กระทง , การประกวดซุ้มประตูป่า , การแขง่ขันบอก

ไฟดอก , กิจกรรมการฟังเทศน์มหาชาต ิ(ประเพณี

ตั้งธรรมหลวง) , กิจกรรมการลอยกระทง จ่ายเป็น

คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับ คา่ป้ายโครงการ คา่เครื่อง

เสียง อาหารว่างและเครื่องดื่ม คา่วัสดุในการจัด

งาน คา่ใช้จ่ายอ่ืนที่จ้าเป็น รายละเอียดตามโครงการ

สืบฮีต สานฮอยประเพณียี่เป็งน้้าบ่อหลวง ตาม

ระเบียบ กฎหมาย  และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้  

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/

ว 1347 ลงวันที1่9 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คา่ใช้จ่าย

ในการจัดงานต่างๆขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/

ว 3722 ลงวันที ่10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซ้อม

ความเขา้ใจเกี่ยวกับคา่ใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองคก์าร

บริหารส่วนต้าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562)   

หน้า 125 ขอ้ 7 
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โครงการแสงธรรมส่องใจสร้างสายใยชุมชน จ้านวน 12,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแสงธรรมส่องใจ

สร้างสายใยชุมชน วัตถุประสงคโ์ครงการ เพื่อให้

ผู้สูงอายุ ประชาชน เยาวชน และส่วนราชการต่างๆ

ได้น้อมน้าพระธรรมค้าสอนของพระพุทธศาสนามา

ใช้ในชีวิตประจ้าวัน และในชีวิตการท้างาน โดยการ

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพธิีกรรมทางศาสนา

พุทธ พระธรรมค้าสอน และปฏิบัติภาวนาตาม

แนวทางพระพุทธศาสนาแก่ผู้สูงอาย ุประชาชน

เยาวชน และทุกภาคส่วนราชการ  จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ คา่ป้ายโครงการ คา่เครื่องเสียง อาหารว่าง

และเครื่องดื่ม คา่วัสดุในการจัดงาน คา่ใช้จ่ายอ่ืนที่

จ้าเป็น รายละเอียดตามโครงการแสงธรรมส่องใจ

สร้างสายใยชุมชนตามระเบียบ กฎหมาย และ

หนังสือสั่งการ ดังนี ้

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/

ว 1347 ลงวันที1่9 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คา่ใช้จ่าย

ในการจัดงานต่างๆขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/

ว 3722 ลงวันที ่10 สิงหาคม  2555  เรื่อง ซักซ้อม

ความเขา้ใจเกี่ยวกับคา่ใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองคก์าร

บริหารส่วนต้าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562)   

หน้า 127 ขอ้ 8 
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แผนงานการเกษตร 

 
 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 268,900 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 220,080 บาท 

 
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 220,080 บาท 

 
   

คา่ตอบแทนพนักงานจ้าง จ้านวน 220,080 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  คา่ตอบแทนพเิศษ ให้แก่

พนักงานจ้างตามภารกิจและคา่ตอบแทนให้แก่

พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานองคก์ารบริหารส่วนต้าบลจังหวัดเชียงใหม่  

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  

(ฉบับที ่3) โดยค้านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 48,820 บาท 

 
   

ค่าตอบแทน รวม 8,820 บาท 

 

   

คา่ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ้านวน 8,820 บาท 

 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณ ี

พเิศษแก่พนักงานองคก์ารบริหารส่วนต้าบล ลูกจ้าง

และพนักงานจ้างองคก์ารบริหารส่วนต้าบล จ้านวน  

22,500  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้

ตามประเภทรายจ่ายนี ้

  ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการก้าหนด

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมี

ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ้าปแีก่พนักงานส่วน

ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที ่29 พฤษภาคม 2557  

เรื่อง การด้าเนินการตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการก้าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน

อื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจ้าปแีก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืน

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที ่มท  

0808.2/ว 3072 ลงวันที2่9 กันยายน 2557

เรื่อง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน

อื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจ้าปแีก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) หนังสือส้านักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที ่ 

26 กุมภาพันธ ์2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,

และ ก.อบต. เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิีการก้าหนดเงินประโยชน์

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงิน

รางวัลประจ้าปสี้าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  

ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      

 
    

คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ้านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือ

ไปอบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และ

นอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนต้าบล 

พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับค้าสั่งจากนายกฯ  

ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ขององคก์ารบริหาร

ส่วนต้าบล โดยจ่ายเป็นค่าเบีย้เลีย้งเดินทาง  

คา่พาหนะ คา่เช่าที่พัก คา่บริการจอดรถ 
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ณ ท่าอากาศยาน คา่ผ่านทางด่วนพเิศษ  

คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คา่ลงทะเบียนต่างๆ 

และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2555

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2558 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2557  

    

โครงการเพิ่มพูนประสิทธภิาพคณะกรรมการศูนย ์

บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรต้าบล 

น้้าบ่อหลวง 

จ้านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการเพิ่ม

ประสิทธภิาพคณะกรรมการศูนยบ์ริการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรต้าบลน้้าบ่อหลวง   

มีวัตถุปะสงคเ์พื่อให้ศูนยบ์ริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตรเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ส้าหรับ

ผู้สนใจด้านการเกษตร โดยการอบรมและศึกษาดู

งานจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ  คา่วัสด ุเครื่อง

เขยีน และอุปกรณ ์ คา่ถ่ายเอกสาร  คา่อาหารว่าง

และเครื่องดื่ม คา่สมนาคุณวทิยากร  คา่อาหาร   

คา่ยานพาหนะ  คา่ป้ายโครงการ  คา่ใช้จ่ายอ่ืนที่

จ้าเป็นในการฝึกอบรมส้าหรับการจัดท้าโครงการ   

ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2557  

(ส้านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต้าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562)   

หน้า 106 ขอ้ 1 
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โครงการอบรมจัดท้าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ สารไล่แมลง จ้านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการอบรม

จัดท้าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ สารไล่แมลงมีวัตถุปะสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ลดการใช้

ปุ๋ยเคมี โดยการอบรมจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

การ  คา่วัสด ุเครื่องเขยีน  และอุปกรณ ์ คา่ถ่าย

เอกสาร  คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม  คา่สมนาคุณ

วทิยากร  คา่อาหาร  คา่ยานพาหนะ  คา่ป้าย

โครงการ  คา่ใช้จ่ายอ่ืนที่จ้าเป็นในการฝึกอบรม

ส้าหรับการจัดท้าโครงการ  ตามระเบียบ   

กฎหมาย  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี ้  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ. 2557  

(ส้านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต้าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562)   

หน้า 107 ขอ้ 2 

      

 
   

ค่าวัสด ุ รวม 10,000 บาท 

 
   

วัสดุการเกษตร จ้านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร  เช่น  ปุ๋ย  สารเคมี

ป้องกันและก้าจัดศัตรูพชื  วัสดุเพาะช้า ผ้าใบหรือผ้า

พลาสติก ต้นไม ้เมล็ดพันธุ์พชื  เมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้

ประดับ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้

1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่

9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่ 

27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณา

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้ รวม 41,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 41,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 41,000 บาท 

 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      

 
    

โครงการจัดท้าแนวกันไฟต้าบลน้้าบ่อหลวง จ้านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการตาม

โครงการจัดท้าแนวกันไฟต้าบลน้้าบ่อหลวง

วัตถุประสงค ์เพื่อจัดท้าแนวกันไฟในการป้องกันการ

ลุกลามของป่า และป้องกันการท้าลายสภาพสมดุล

ของระบบนิเวศ โดยการจ้างเหมาจัดท้าแนวกันไฟใน

พื้นที่ต้าบลน้้าบ่อหลวง ซ่ึงจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จ้างเหมาท้าแนวกันไฟ จ้านวน 9 หมูบ่้าน  และ

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ้าเป็น ซ่ึงถือปฏิบัติตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0891.4/ว212  

ลงวันที ่13 กุมภาพันธ์ 2557ระเบียบกระทรวงหมาด

ไทย วา่ด้วยการเบิกคา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  

และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว

1347  ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คา่ใช้จ่าย

ในการจัดงานต่างๆขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยโครงการอยูใ่นความรับผิดชอบของส้านักงาน

ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวงปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562) หน้า 87 ขอ้ 1 
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โครงการรณรงคป์้องกันไฟปา่และแก้ไขปัญหาหมอก

ควัน 

จ้านวน 11,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตาม

โครงการรณรงคป์้องกันไฟปา่และแก้ไขปัญหาหมอก

ควันวัตถุประสงค ์เพื่อประชาสัมพันธ ์การลดการ

เผา โดยการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานราชการ

และประชาชนในต้าบลน้้าบ่อหลวง  โดยการให้

ความรู้และกิจกรรมรณรงคป์ระชาสัมพันธ์เพื่อ

ป้องกันไฟปา่และแก้ไขปัญหาหมอกควัน ซ่ึงจ่ายเป็น

คา่ใช้จ่าย ดังนีค้า่ป้ายโครงการ คา่ป้ายรณรงค์

คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่

จ้าเป็น  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0891.4/ว212 ลงวันที่

13 กุมภาพันธ์ 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

วา่ด้วยการเบิกคา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หนังสือ

กระทรวงมหาดไทยที ่มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่

19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คา่ใช้จ่ายในการจัดงาน

ต่างๆขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและโดยถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเขา้รับการ

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 ซ่ึง

โครงการอยูใ่นความรับผิดชอบของส้านักงานปลัด

องคก์ารบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562) หน้า 89 ขอ้ 3 
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แผนงานงบกลาง 

 
 

งบกลาง รวม 11,501,060 บาท 

 
  

งบกลาง รวม 11,501,060 บาท 

 
   

งบกลาง รวม 11,501,060 บาท 

 
   

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ้านวน 115,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ

พนักงานจ้างกรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของ

คา่จ้างที่องคก์ารบริหารส่วนต้าบลจะต้องจ่ายเพื่อ

อุดหนุนเงินค่าเบีย้ประกันสังคมของพนักงานจ้าง

85,000 และผู้ดูแลเด็กของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

30,000 บาท ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่ง

การ ดังนี ้  

1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533   

2)  หนังสือส้านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน

ที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที ่22 มกราคม 2557  

เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  

3) หนังสือส้านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  

ด่วนที่สุดที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที ่ 

10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.  

และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 

พนักงานจ้าง (ฉบับที ่3) 

4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท้างบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ จ้านวน 8,562,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อาย ุ ที่มีอายุ 60 ปี

บริบูรณ์ข้ึนไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2552 และได้ข้ึนทะเบียนขอรับเบีย้ยังชีพไวก้ับ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตรา

เบีย้ยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันไดส้าหรับ

ผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอาย ุ60-69 ป ีจะได้รับ

600 บาท อายุ 70-79 ป ีจะได้รับ 700 บาท  

อาย ุ80-89 ป ีจะได้รับ 800 บาท  และอายุ 90 ปี

ขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท และหนังสือสั่งการ ดังนี ้

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจ่ายเงิน

สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548    

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยหลักเกณฑ์

การจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ที ่มท 0891.3/ว 118 ลงวันที ่ 

15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยหลักเกณฑ์การ

จ่ายเงินเบีย้ความพกิารให้คนพกิารขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 

4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ที ่มท 0891.3/ว 2429  ลงวันที ่ 

6 ธันวาคม 2554  เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดสรร

งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้าง

หลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอาย ุประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ.2555 เพิ่มเติม 
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5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที ่ 

มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559  

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท้างบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี 

(พ.ศ.2560-2562)  หน้า 79 ขอ้ 3 

   
เบีย้ยังชีพคนพิการ จ้านวน 2,083,200 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพกิาร  ตามระเบียบ

และหนังสือสั่งการดังนี ้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจ่ายเงิน

สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548    

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยหลักเกณฑ์

การจ่ายเงินเบีย้ความพกิารให้คนพกิารขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยหลักเกณฑ์

การจ่ายเบี้ยความพกิารให้คนพกิารขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที ่2 พ.ศ. 2559   

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท  

0891.3/ว 3609 ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559   

เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความพกิาร ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย

ความพกิารให้คนพกิารขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559   

5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที ่ 

มท0808.2/ว 4072 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559  

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท้างบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส ์ จ้านวน 150,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ปว่ยเอดส ์ ตามบัญชี

รายช่ือที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร   ตามระเบียบและ

หนังสือสั่งการดังนี ้

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยการจ่ายเงิน

สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ้ 16 และ ขอ้ 17 ตามหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท  

0891.3/ว 1381 ลงวันที ่2 กรกฎาคม 2558       

      

 
   

ส้ารองจ่าย จ้านวน 242,550 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจ้าเป็น

เร่งด่วน ซ่ึงไมส่ามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้

เช่น การเกิดสาธารณภัยต่างๆ หรือกรณีที่มีความ

จ้าเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจ่าย

ไวห้รือเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่

ประชาชน ตามหนังสือสั่งการ   ดังนี ้

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท  

0313. 4 /ว 667 ลงวันที ่12 มีนาคม 2545 เรื่อง  

การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท  

0808.2/ว 4224  ลงวันที ่10 ตุลาคม  2554  เรื่อง

การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้้าท่วมฉับพลัน  

น้้าป่าไหลหลาก  และน้้าล้นตลิ่ง 

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.2/

ว 3215 ลงวันที ่6 มิถุนายน 2559 เรื่อง  ซักซ้อม

แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่

13 มกราคม 2558  เรื่อง การเตรียมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาภัยหนาว  
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5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท  

0891.2/ว 4515 ลงวันที ่11 สิงหาคม 2558/ 

เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาป้องกัน

อุทกภัย น้้าท่วมฉับพลัน น้้าป่าไหลหลาก และดิน

ถล่ม 

6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.2/ว 843 ลงวันที ่ 

28 เมษายน 2559  เรื่อง การเตรียมการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4/ว 2360  ลงวันที ่ 

2 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การเตรียมความพร้อม

เพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  

ประจ้าป ี2559 

8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  

ที ่มท 0808.2/ว 3358  ลงวันที ่29  ตุลาคม  2553 

9)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.2/ว 76 ลงวันที ่ 

13 มกราคม 2558 เรื่อง  การเตรียมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาภัยหนาว  
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รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน จ้านวน 190,000 บาท 

 

      

  (1)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

จ้านวน      90,000       บาท   

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน

ระดับองคก์ารบริหารส่วนต้าบล ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ

40  ของคา่บริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ ตามประกาศ และ

หนังสือสั่งการ  ดังนี ้

1)  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ้านาจให้แก่

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ

สนับสนุนขององคก์ารบริหารจังหวัด  เทศบาล  และ

องคก์ารบริหารส่วนต้าบลในการให้บริการ

สาธารณะ ลงวันที ่23 พฤศจิกายน  2552 

2)  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาต ิเรื่อง การก้าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน

ให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินงานและ

บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที ่พ.ศ. 2557 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท  

0891.3/ว 1263  ลงวันที ่ 30  พฤษภาคม  2557   

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

ด่วนที่สุด  ที ่มท 0891.3/ว 2199  ลงวันที ่ 

10 พฤศจิกายน  2552 เรื่อง การด้าเนินงานกองทุน

หลักประกันสุขภาพ 

5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

ที ่มท 0891.3/ว1514 ลงวันที ่26 กรกฎาคม 2554   

6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.3/ว 1202 ลงวันที่

17 กรกฎาคม 2557 
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(2)  คา่เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  

จ้านวน 100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมบทการส่งเสริมสนับสนุนกองทุน

สวัสดิการชุมชน โดยยดึหลักการประชาชน

ออม 1 ส่วน องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นสมบท  

1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4/

ว 2502 ลงวันที ่20 สิงหาคม 2553 

   

เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น 

(กบท.) 
จ้านวน 158,310 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญของ

ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  ตามพระราช 

บัญญัติบ้าเหน็จบ้านาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2500  โดยค้านวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1   

ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจ้าป ี  

ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเวน้

พันธบัตร เงินกู ้เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงิน

อุดหนุน) โดยในป ี2560 ได้ประมาณการไวท้ี่

33,000,000 บาท ค้านวณได ้ดังนี ้ 33,000,000  –

17,169,800 = 15,830,200  X  1/100 =  158,302 

บาท  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่ง

การดังนี ้

1)  พระราชบัญญัติบ้าเหน็จบ้านาญขา้ราชการส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2500 

2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยเงินบ้าเหน็จ

บ้านาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546   

3)  หนังสือส้านักงานกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ

ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก ที ่มท 0808.5/

ว 40 ลงวันที ่14 สิงหาคม  2558  เรื่อง  ซักซ้อม

การส่งเงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญขา้ราชการ

ส่วนท้องถิ่น ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 
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4)  หนังสือส้านักงานกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ

ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก ที ่มท 0808.5/

ว 41 ลงวันที ่14 สิงหาคม  2558  เรื่อง  ซักซ้อม

การส่งเงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญขา้ราชการ

ส่วนท้องถิ่น ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

5)  หนังสือส้านักงานกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ

ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก ที ่มท 0808.5/

ว 28 ลงวันที ่21 กรกฎาคม  2559  เรื่อง  ซักซ้อม

การส่งเงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญขา้ราชการ

ส่วนท้องถิ่น ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


