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ส่วนที่ 1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 

อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม ่
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 

              บัดนีถ้ึงเวลาที่คณะผ๎ูบริหารขององค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง  จะได๎เสนอรํางขอ๎บัญญัติ  

งบประมาณรายจํายประจ าปีตอํสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวงอีกครั้งหนึ่งฉะนั้น  ในโอกาสนี้  

คณะผ๎ูบริหารองค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวงจงึขอช้ีแจงให๎ทํานประธานและสมาชิกทุกทํานได๎ทราบถึง

สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังตอํไปนี ้

  1. สถานะการคลัง 

    1.1 งบประมาณรายจํายทั่วไป 
 

 

      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีสถานะ

การเงนิ ดังนี้ 
 

 

      1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 38,002,161.56 บาท 

      1.1.2 เงินสะสม จ านวน 16,428,608.94 บาท 

      1.1.3 เงินทุนส ารองเงนิสะสม จ านวน 10,955,830.47 บาท 

      1.1.4 รายการที่ได๎กันเงินไว๎แบบกํอหนี้ผูกพันและยังไมํได๎เบิกจาํย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 

บาท 

      1.1.5 รายการที่ได๎กันเงินไว๎โดยยังไมํได๎กํอหนีผู้กพัน จ านวน 6 โครงการ รวม 41,869.60 บาท 
 

 

    1.2 เงินกู๎คงคา๎ง จ านวน 0.00 บาท 
 

 

  2. การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 
 

 

    (1) รายรับจรงิ จ านวน 30,127,412.04 บาท ประกอบด๎วย 
 

 

      หมวดภาษีอากร จ านวน 522,017.36 บาท 

      หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต จ านวน 57,411.16 บาท 

      หมวดรายได๎จากทรัพย๑สิน จ านวน 569,470.50 บาท 

      หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย๑ จ านวน 0.00 บาท 

      หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด จ านวน 54,280.00 บาท 

      หมวดรายได๎จากทุน จ านวน 0.00 บาท 

      หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 12,480,148.02 บาท 

      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 16,444,085.00 บาท 
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    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ๎ดยระบุวัตถุประสงค๑ จ านวน 103,200.00 บาท 
 

    (3) รายจํายจริง จ านวน 21,249,954.27 บาท ประกอบด๎วย 
 

       
      งบกลาง จ านวน 9,226,189.00 บาท 

      งบบุคลากร จ านวน 8,185,511.43 บาท 

      งบด าเนินงาน จ านวน 2,428,737.12 บาท 

      งบลงทุน จ านวน 366,893.00 บาท 

      งบรายจาํยอื่น จ านวน 0.00 บาท 

      งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,042,623.72 บาท 
 

    (4) รายจํายที่จํายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ๎ดยระบุวัตถุประสงค๑ จ านวน 100,800.00 บาท 
 

    (5) รายจํายที่จํายจากเงินสะสม จ านวน 1,795,030.57 บาท 
 

    (6) รายจํายที่จํายจากเงินทุนส ารองเงนิสะสม 0.00 บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบรหิารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง  

อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

   รายรับจริง  

ปี 2559 

ประมาณการ  

ปี 2560 

ประมาณการ  

ปี 2561 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 513,085.09 494,900.00 512,900.00 

  หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต 208,800.40 389,300.00 691,800.00 

  หมวดรายได๎จากทรัพย๑สิน 236,631.96 331,100.00 236,000.00 

  หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภคและการ

พาณชิย๑ 

0.00 0.00 0.00 

  หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด 108,336.00 155,800.00 107,800.00 

  หมวดรายได๎จากทุน 0.00 0.00 0.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,066,853.45 1,371,100.00 1,548,500.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 15,370,676.78 14,459,100.00 15,367,700.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

15,370,676.78 14,459,100.00 15,367,700.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 5,694,144.00 17,169,800.00 16,083,800.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

5,694,144.00 17,169,800.00 16,083,800.00 

รวม 22,131,674.23 33,000,000.00 33,000,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 

2559 

ประมาณการ ปี 

2560 

ประมาณการ ปี 

2561 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 480,751.60 11,501,060.00 9,931,658.00 

  งบบุคลากร 8,946,974.00 11,622,300.00 12,303,960.00 

  งบด าเนินงาน 3,671,176.79 7,269,740.00 6,440,982.00 

  งบลงทุน 2,086,475.66 2,074,900.00 3,663,400.00 

  งบรายจาํยอื่น 40,000.00 20,000.00 20,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,295,792.21 512,000.00 640,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 16,521,170.26 33,000,000.00 33,000,000.00 

รวม 16,521,170.26 33,000,000.00 33,000,000.00 
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สํวนท่ี 2 

ข๎อบัญญัติ 

 

เรื่อง 

 

งบประมาณรายจําย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ของ 

 

องค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง 

อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหมํ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรํางขอ๎บัญญัติ งบประมาณรายจําย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของ องค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง  อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหมํ 

 

  

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,862,165 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 678,500 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 4,634,322 

  แผนงานสาธารณสุข 635,500 

  แผนงานสังคมสงเคราะห๑ 110,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 5,191,365 

  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 500,730 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 328,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 803,000 

  แผนงานการเกษตร 324,760 

ด้านการด าเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 9,931,658 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,000,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอหล 

วงอ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชยีงใหมํ 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 

       งบ 
  

งาน 

  
 

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถติิ

และวิชาการ 
งานบริหารงานคลัง รวม 

 งบบุคลากร 5,847,120 311,580 1,317,780 7,476,480 

     เงินเดอืน (ฝา่ยการเมอืง) 2,743,920 0 0 2,743,920 

     เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า) 3,103,200 311,580 1,317,780 4,732,560 

 งบด าเนินงาน 1,945,180 65,485 252,020 2,262,685 

     คําตอบแทน 295,560 18,485 74,020 388,065 

     คําใช๎สอย 989,000 47,000 77,000 1,113,000 

     คําวัสดุ 338,000 0 61,000 399,000 

     คําสาธารณูปโภค 322,620 0 40,000 362,620 

 งบลงทุน 0 0 76,000 76,000 

     คําครุภัณฑ๑ 0 0 76,000 76,000 

 งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 0 20,000 

     รายจํายอื่น 20,000 0 0 20,000 

 งบเงินอุดหนุน 27,000 0 0 27,000 

     เงินอุดหนุน 27,000 0 0 27,000 

                        รวม 7,839,300 377,065 1,645,800 9,862,165 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 

       งบ 
  

งาน 

  
 

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการรักษา

ความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพล

เรอืนและระงับอัคคีภัย 
รวม 

 งบบุคลากร 600,000 0 600,000 

     เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า) 600,000 0 600,000 

 งบด าเนินงาน 34,500 44,000 78,500 

     คําตอบแทน 24,500 0 24,500 

     คําใช๎สอย 10,000 34,000 44,000 

     คําวัสดุ 0 10,000 10,000 

                        รวม 634,500 44,000 678,500 
 

 

แผนงานการศึกษา 
 

 

       งบ 
 

 

งาน 

  
 

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัย

เรยีนและ

ประถมศึกษา 

งานศึกษาไม่

ก าหนดระดับ 
รวม 

 งบบุคลากร 504,840 2,130,360 0 2,635,200 

     เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า) 504,840 2,130,360 0 2,635,200 

 งบด าเนินงาน 226,740 1,231,992 60,390 1,519,122 

     คําตอบแทน 62,240 107,745 0 169,985 

     คําใช๎สอย  110,000 645,090 60,390 815,480 

     คําวัสดุ 54,500 425,157 0 479,657 

     คําสาธารณูปโภค 0 54,000 0 54,000 

 งบเงินอุดหนุน 0 480,000 0 480,000 

     เงินอุดหนุน 0 480,000 0 480,000 

                       รวม 731,580 3,842,352 60,390 4,634,322 
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แผนงานสาธารณสุข 
 

 

       งบ 
  

งาน 

  
 

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

งานโรงพยาบาล รวม 

 งบด าเนินงาน 580,500 0 580,500 

     คําใช๎สอย 575,500 0 575,500 

     คําวัสดุ 5,000 0 5,000 

 งบเงินอุดหนุน 0 55,000 55,000 

     เงินอุดหนุน 0 55,000 55,000 

                               รวม 580,500 55,000 635,500 
  

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

 

       งบ 
  

งาน 

  
 

งานสวัสดิการสังคม

และสังคมสงเคราะห์ 
รวม 

 งบด าเนินงาน 110,000 110,000 

     คําใช๎สอย 110,000 110,000 

                                 รวม 110,000 110,000 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

    
 

งาน  

 งบ 
 

 
   

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน 
งานก าจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
รวม 

 งบบุคลากร 909,360 120,000 0 1,029,360 

     เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า) 909,360 120,000 0 1,029,360 

 งบด าเนินงาน 383,105 58,500 936,000 1,377,605 

     คําตอบแทน 71,105 5,500 0 76,605 

     คําใช๎สอย 216,000 3,000 936,000 1,155,000 

     คําวัสดุ 95,000 50,000 0 145,000 

     คําสาธารณูปโภค 1,000 0 0 1,000 

 งบลงทุน 0 2,784,400 0 2,784,400 

    คําที่ดนิและสิ่งกํอสร๎าง 0 2,784,400 0 2,784,400 

                        รวม 1,292,465 2,962,900 936,000 5,191,365 
 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 

       งบ 
 

 

งาน 

  
 

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสรมิและ

สนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน 

รวม 

 งบบุคลากร 336,240 0 336,240 

     เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า) 336,240 0 336,240 

 งบด าเนินงาน 24,490 140,000 164,490 

     คําตอบแทน 14,490 0 14,490 

     คําใช๎สอย 10,000 140,000 150,000 

                       รวม 360,730 140,000 500,730 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 

 

       งบ 
  

งาน 

  
 

งานกีฬาและ

นันทนาการ 

งานศาสนา

วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

งานวิชาการวางแผน

และส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยว 

รวม 

 งบด าเนินงาน 100,000 150,000 0 250,000 

     คําใช๎สอย 100,000 150,000 0 250,000 

 งบเงินอุดหนุน 0 46,000 32,000 78,000 

     เงินอุดหนุน 0 46,000 32,000 78,000 

               รวม 100,000 196,000 32,000 328,000 
 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

       งบ 
  

งาน 

  
 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 

 งบลงทุน 803,000 803,000 

     คําที่ดนิและสิ่งกํอสร๎าง 803,000 803,000 

                                รวม 803,000 803,000 
 

 

แผนงานการเกษตร 
 

 

    
 

งาน  

 งบ 
 

 
   

งานส่งเสรมิ

การเกษตร 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ า

และป่าไม้ 
รวม 

 งบบุคลากร 226,680 0 226,680 

     เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า) 226,680 0 226,680 

 งบด าเนินงาน 58,080 40,000 98,080 

     คําตอบแทน 10,080 0 10,080 

     คําใช๎สอย 43,000 40,000 83,000 

     คําวัสดุ 5,000 0 5,000 

                               รวม 284,760 40,000 324,760 
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แผนงานงบกลาง 
 

 

     งาน 
 

 งบ 
 

 

  
 

งบกลาง รวม 

 งบกลาง 9,931,658 9,931,658 

     งบกลาง 9,931,658 9,931,658 

                                              รวม 9,931,658 9,931,658 
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ข้อบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบรหิารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 

อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

           โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอ านาจตามความ

ในพระราชบัญญัติองค๑การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 แก๎ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 จงึตรา

ข๎อบัญญัติขึ้นไว๎โดยความเห็นชอบของสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง  และโดยอนุมัติของ

นายอ าเภอสันป่าตอง 

  ข๎อ 1. ข๎อบัญญัติ นีเ้รียกวํา ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  ข๎อ 2. ข๎อบัญญัติ นีใ้ห๎ใชบ๎ังคับตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต๎นไป 

  ข๎อ 3. งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนรวมทั้งสิน้ 33,000,000 บาท 

  
ข๎อ 4. งบประมาณรายจํายทั่วไป จํายจากรายได๎จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิน้ 33,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได๎ดังนี้ 
 

  
  

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,862,165 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 678,500 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 4,634,322 

  แผนงานสาธารณสุข 635,500 

  แผนงานสังคมสงเคราะห๑ 110,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 5,191,365 

  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 500,730 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 328,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 803,000 

  แผนงานการเกษตร 324,760 
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ด้านการด าเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 9,931,658 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,000,000 
 

 
  ข๎อ 5. งบประมาณรายจํายเฉพาะการ จาํยจากรายได๎ เป็นจ านวนรวมทั้งสิน้ 0 บาท ดังนี้  

 

 งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 
 

 

  

ข๎อ 6. ให๎ปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบลปฏิบัติหน๎าที่ นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง

ปฏิบัติการเบิกจํายเงนิงบประมาณที่ได๎รับอนุมัติให๎เป็นไปตามระเบียบการเบิกจํายเงนิขององค๑การ

บริหารสํวนต าบล 
 

   ข๎อ 7. ให๎ปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบลปฏิบัติหน๎าที่ นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวงมี

หนา๎ที่รักษาการให๎เป็นไปตามบัญญัตินี้ 

        

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

        

        

      (ลงนาม).................................................. 

      (นางสาวจันทิมาพร ทองนาค) 

      

ต าแหนํง ปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบลปฏิบัติหน๎าที่ 

 นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง 

 

 

อนุมัติ   

        

        

(ลงนาม)..................................................   

(นายคมกริช ตรีธัญญพงศ๑)   

ต าแหนํง นายอ าเภอสันป่าตอง   
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบรหิารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 

อ าเภอ สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

  
 

    
 

 

   รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2561 

หมวดภาษีอากร               

ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ 336,737.65 397,727.25 414,491.57 397,700.00 4.35 % 415,000.00 

ภาษีบ ารุงท๎องที่ 48,206.15 55,012.56 52,553.52 55,700.00 -5.75 % 52,500.00 

ภาษีป้าย 38,248.00 41,558.00 45,410.00 41,500.00 9.40 % 45,400.00 

รวมหมวดภาษีอากร 423,191.80 494,297.81 512,455.09 494,900.00     512,900.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               

คําธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,998.20 3,744.20 1,571.40 3,700.00 -59.46 % 1,500.00 

คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 6,016.50 10,730.70 9,039.00 10,700.00 -15.89 % 9,000.00 

คําธรรมเนียมปิด โปรย ติดตัง้แผนํประกาศหรอืแผํนปลิว

เพื่อการโฆษณา 
240.00 500.00 310.00 500.00 -40.00 % 300.00 

คําธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณชิย๑ 570.00 1,160.00 1,260.00 1,100.00 9.09 % 1,200.00 

คําธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 180,000.00 170.00 % 486,000.00 
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คําธรรมเนียมอื่น ๆ 5,190.00 6,070.00 3,070.00 6,000.00 -50.00 % 3,000.00 

คําปรับผู๎กระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก 4,800.00 3,200.00 0.00 3,000.00 -100.00 % 0.00 

คําปรับการผิดสัญญา 0.00 105,418.00 182,605.00 105,000.00 71.43 % 180,000.00 

คําปรับอื่น ๆ 0.00 70,000.00 2,000.00 70,000.00 -97.14 % 2,000.00 

คําใบอนุญาตประกอบการค๎าส าหรับกิจการที่เป็น

อันตรายตํอสุขภาพ 
5,280.00 7,440.00 7,460.00 7,400.00 0.00 % 7,400.00 

คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 990.00 995.00 985.00 900.00 0.00 % 900.00 

คําใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 1,020.00 500.00 1,000.00 -50.00 % 500.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 25,084.70 210,277.90 208,800.40 389,300.00     691,800.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               

ดอกเบีย้ 256,322.43 340,582.33 236,631.96 331,100.00 -28.72 % 236,000.00 

คําตอบแทนตามกฎหมายก าหนด 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 356,322.43 340,582.33 236,631.96 331,100.00     236,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               

เงินที่มผีูอ๎ุทิศให๎ 199.00 89.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00 

คําขายแบบแปลน 9,500.00 59,200.00 19,500.00 59,000.00 -66.95 % 19,500.00 

คํารับรองส าเนาและถํายเอกสาร 126.00 2,802.00 326.00 2,800.00 -89.29 % 300.00 

รายได๎เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 60,850.00 94,050.00 88,490.00 94,000.00 -6.38 % 88,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 70,675.00 156,141.00 108,336.00 155,800.00     107,800.00 

หมวดรายได้จากทุน               
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คําขายทอดตลาดทรัพย๑สนิ 42,100.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 42,100.00 4,000.00 0.00 0.00     0.00 

หมวดภาษีจัดสรร               

ภาษีและคาํธรรมเนียมรถยนต๑และลอ๎เลื่อน 40,268.27 384,956.01 499,649.57 384,900.00 29.64 % 499,000.00 

ภาษีมูลคาํเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 7,563,277.89 7,208,936.19 7,478,352.35 7,208,900.00 3.73 % 7,478,000.00 

ภาษีมูลคาํเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได๎ฯ 2,383,153.31 2,376,678.60 2,408,418.24 2,376,600.00 1.32 % 2,408,000.00 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 311,550.96 313,662.91 305,414.79 313,600.00 -2.74 % 305,000.00 

ภาษีสุรา 939,167.43 1,038,855.29 1,010,432.63 1,038,800.00 -2.77 % 1,010,000.00 

ภาษีสรรพสามิต 1,277,453.84 1,789,289.43 2,173,448.90 1,789,200.00 21.45 % 2,173,000.00 

คําภาคหลวงแรํ 32,740.96 32,978.13 26,074.98 32,900.00 -20.97 % 26,000.00 

คําภาคหลวงปิโตรเลียม 73,296.46 52,402.72 34,700.32 52,400.00 -33.78 % 34,700.00 

คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมตามประมวล

กฎหมายที่ดนิ 
1,254,179.00 1,261,899.00 1,434,185.00 1,261,800.00 13.65 % 1,434,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,875,088.12 14,459,658.28 15,370,676.78 14,459,100.00     15,367,700.00 

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป               

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่

และภารกิจถํายโอนเลือกท า 
5,683,312.00 6,354,776.00 5,694,144.00 17,169,800.00 -6.33 % 16,083,800.00 

รวมหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 5,683,312.00 6,354,776.00 5,694,144.00 17,169,800.00     16,083,800.00 

รวมทุกหมวด 20,475,774.05 22,019,733.32 22,131,044.23 33,000,000.00     33,000,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     

องค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง 

อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหมํ 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  33,000,000 บาท แยกเป็น     

รายได้จัดเก็บเอง 

  หมวดภาษีอากร รวม 512,900 บาท 

    ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ จ านวน 415,000 บาท 

    
ประมาณการไว๎สูงกวําปีงบประมาณที่ผํานมา  ตามจ านวนผูอ๎ยูํในขําย

ต๎องช าระภาษี 
  

    ภาษีบ ารุงท๎องที่ จ านวน 52,500 บาท 

    
ประมาณการตัง้รับไว๎โดยใกล๎เคียงกับปีที่ลํวงมาแล๎ว ตามจ านวนผูอ๎ยูํใน

ขํายต๎องช าระภาษี 
  

    ภาษีป้าย จ านวน 45,400 บาท 

    
ประมาณการไว๎สูงกวําปีงบประมาณที่ผํานมา  ตามจ านวนผูอ๎ยูํในขําย

ต๎องช าระภาษี 
  

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 691,800 บาท 

    คําธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 1,500 บาท 

    ประมาณการตัง้รับไว๎โดยใกล๎เคียงกับปีที่ลํวง   

    คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 9,000 บาท 

    ประมาณการตัง้รับไว๎โดยใกล๎เคียงกับปีที่ลํวงมาแล๎ว   

    คําธรรมเนียมปิด โปรย ติดตัง้แผนํประกาศหรอืแผํนปลิวเพื่อการโฆษณา จ านวน 300 บาท 

    ประมาณการตัง้รับไว๎  โดยใกล๎เคียงกับปีที่ลํวงมาแล๎ว   

    คําธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณชิย๑ จ านวน 1,200 บาท 

    

ประมาณไว๎สูงกวําปีงบประมาณที่ผํานมา  โดยใกล๎เคียงกับปีที่ลํวง

มาแล๎ว 

 

 

  

 



20 

 

    คําธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 486,000 บาท 

    
ประมาณการไว๎สูงกวําปีงบประมาณที่ผํานมา  ตามจ านวนผูอ๎ยูํในขําย

ต๎องช าระคําธรรมเนียม 
  

    คําธรรมเนียมอื่น ๆ จ านวน 3,000 บาท 

    ประมาณการตัง้รับไว๎  โดยใกล๎เคียงกับปีที่ลํวงมาแล๎ว   

    คําปรับการผิดสัญญา จ านวน 180,000 บาท 

    
ประมาณการไว๎สูงกวําปีงบประมาณที่ผํานมา  โดยใกล๎เคียงกับปีที่ลํวง

มาแล๎ว 
  

    คําปรับอื่น ๆ จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณการตัง้รับไว๎โดยใกล๎เคียงกับปีที่ลํวงมาแล๎ว   

    คําใบอนุญาตประกอบการค๎าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ จ านวน 7,400 บาท 

    ประมาณการตัง้รับไว๎  โดยใกล๎เคียงกับปีที่ลํวงมาแล๎ว   

    คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 900 บาท 

    ประมาณตั้งรับไว๎  โดยใกล๎เคียงกับปีที่ลํวงมาแล๎ว   

    คําใบอนุญาตอื่นๆ จ านวน 500 บาท 

    ประมาณการตัง้รับไว๎  โดยใกล๎เคียงกับปีที่ลํวงมาแล๎ว   

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 236,000 บาท 

    ดอกเบีย้ จ านวน 236,000 บาท 

    ประมาณการตัง้รับไว๎ โดยใกล๎เคียงกับปีที่ลํวงมาแล๎ว   

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 107,800 บาท 

    คําขายแบบแปลน จ านวน 19,500 บาท 

    คํารับรองส าเนาและถํายเอกสาร จ านวน 300 บาท 

    

รายได๎เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ านวน 88,000 บาท 
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,367,700 บาท 

    

ภาษีและคาํธรรมเนียมรถยนต๑และลอ๎เลื่อน 

ภาษีมูลคาํเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 

ภาษีมูลคาํเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได๎ฯ 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ภาษีสุรา 

ภาษีสรรพสามิต 

คําภาคหลวงแรํ 

คําภาคหลวงปิโตรเลียม 

คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ 

จ านวน 

จ านวน 

จ านวน 

จ านวน 

จ านวน 

จ านวน 

จ านวน 

จ านวน 

จ านวน 

499,000 

7,478,000 

2,408,000 

305,000 

1,010,000 

2,173,000 

26,000 

34,700 

1,434,000 

 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

 
   

 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป รวม 16,083,800 บาท 

    
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่และภารกิจถําย

โอนเลือกท า 

จ านวน 16,083,800 บาท 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง 

อ าเภอสันป่าตอง    จังหวัดเชยีงใหมํ 

        

                    รายจ่ายจริง ประมาณการ 

    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป               

  งานบริหารทั่วไป               

    งบบุคลากร               

    เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)               

      เงินเดอืนนายก/รองนายก 514,080.00 414,061.00 234,929.00 0 100 % 514,080 

      เงินคาํตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก/รองนายก 42,120.00 33,929.00 19,249.00 0 100 % 42,120 

      เงินคาํตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 33,929.00 19,249.00 29,340 43.56 % 42,120 

  
    

เงินคาํตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

นายกองค๑การบริหารสํวนต าบล 
86,160.00 69,222.00 104,284.00 19,091 352.57 % 86,400 

  
    

เงินคาํตอบแทนสมาชิกสภาองค๑กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น 
1,901,976.00 2,015,520.00 1,994,400.00 2,052,000 0.35 % 2,059,200 

  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,586,456.00 2,566,661.00 2,372,111.00 2,100,431     2,743,920 

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)               
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    เงินเดอืนพนักงาน 941,860.00 1,929,757.00 1,707,203.00 2,032,740 3.25 % 2,098,860 

      เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน 91,460.00 67,200.00 79,800.00 84,000 0 % 84,000 

      เงินประจ าต าแหนํง 67,200.00 147,700.00 157,025.00 168,000 0 % 168,000 

      คําจา๎งลูกจ๎างประจ า 132,900.00 193,910.00 218,900.00 218,160 6.77 % 232,920 

      เงินเพิ่มตําง ๆของลูกจา๎งประจ า 47,100.00 3,370.00 0.00 0 0 % 0 

      คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 922,902.00 1,181,400.00 652,170.00 459,600 0.89 % 463,680 

      เงินเพิ่มตําง ๆของพนักงานจา๎ง 546,712.00 120,000.00 75,740.00 59,820 -6.82 % 55,740 

  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,750,134.00 3,643,337.00 2,890,838.00 3,022,320     3,103,200 

  รวมงบบุคลากร 5,336,590.00 6,209,998.00 5,262,949.00 5,122,750.99     5,847,120 

    งบด าเนินงาน               

    ค่าตอบแทน               

  
    

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
945,846.00 432,960.00 362,140.00 161,690 -29.77 % 113,560 

      คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 840.00 0.00 0.00 0 100 % 3,000 

      คําเชาํบ๎าน 89,200.00 169,200.00 118,200.00 108,000 33.33 % 144,000 

      เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 10,945.00 24,671.75 22,168.25 25,000 40 % 35,000 

      เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล 10,990.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมค่าตอบแทน 1,057,821.00 626,831.75 502,508.25 294,690     295,560 

    ค่าใช้สอย               

      รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 352,035.00 318,891.00 225,197.78 200,000 -25 % 150,000 

   



24 

 

    รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 7,700.00 15,935.00 20,791.00 50,000 -60 % 20,000 

  
    

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า

ลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 
              

        คําของรางวัล  หรอืเงินรางวัล 0.00 0.00 0.00 1,000 0 % 1,000 

  
      

คําใช๎จํายในการจัดการเลือกตั้ง ผูบ๎ริหารและ

สมาชิกสภาท๎องถิ่น 
0.00 0.00 0.00 330,000 33.33 % 440,000 

        คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 160,715.00 200,000 -100 % 0 

        คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักร 
37,830.00 0.00 0.00 0 100 % 150,000 

  
      

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
0.00 172,907.00 0.00 0 0 % 0 

  

      

คําใช๎จํายในโครงการเลือกตั้งท๎องถิ่นตามที่ 

กกต. ก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา หรอื

ลาออก) 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

คําพวงมาลัย  ชํอดอกไม๎  กระเชา๎ดอกไม๎  และ

พวงมาลา 
0.00 0.00 0.00 2,000 -100 % 0 

  
      

คําพวงมาลัย ชํอดอกไม๎ กระเชา๎ดอกไม๎ และ

พวงมาลา 
0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,000 
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      คําพวงมาลัย ชํอดอกไม๎ พวงมาลา 0.00 1,800.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี และ อบต.

พบประชาชน 
2,250.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ๑ขอ๎มูลขําวสาร 

อบต. 
0.00 22,000.00 0.00 0 0 % 0 

  

      

โครงการประชุมช้ีแจงการปฏิบัติงานและ

รายงานผลการด าเนนิงานของ อบต. 

น้ าบํอหลวง 

0.00 0.00 0.00 12,000 -100 % 0 

  

      

โครงการฝกึอบรมด๎านธรรมาภิบาล การบริหาร

จัดการองค๑กรตามยุทธศาสตร๑การพัฒนาและ

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงาน

ของขา๎ราชการ พนักงาน 

0.00 34,460.00 0.00 0 0 % 0 

  

      

โครงการฝกึอบรมและทัศนศกึษาดูงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง  พัฒนาชุมชน สูํ

การพัฒนาท๎องถิ่น ของ อบต.น้ าบํอหลวง 

0.00 0.00 94,735.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการฝกึอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ

ของผ๎ูบริหารท๎องถิ่นและสมาชิกสภาท๎องถิ่น 
0.00 52,415.00 0.00 60,000 -100 % 0 

  
      

โครงการฝกึอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ

ขององค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง 
0.00 0.00 0.00 0 100 % 80,000 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ๑

และการอ านวยความสะดวกในการบริการ

ประชาชนของ อบต.น้ าบํอหลวง 

0.00 0.00 0.00 97,000 0 % 97,000 

        โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 5,439.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการสร๎างเครือขาํยธรรมาภบิาลชุมชน 0.00 46,145.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการสร๎างเครือขาํยเพื่อการพัฒนาผูน๎ าด๎าน

สาธารณสุข ต าบลน้ าบํอหลวง 
0.00 105,300.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการเสริมสรา๎งการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในการปฏิบัติงาน 
0.00 0.00 0.00 12,000 -100 % 0 

      คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 91,349.94 15,353.16 125,768.08 200,000 -75 % 50,000 

  รวมค่าใช้สอย 496,603.94 785,206.16 627,206.86 1,164,000     989,000 

    ค่าวัสดุ               

      วัสดุส านักงาน 158,034.00 259,629.00 166,345.00 100,000 -10 % 90,000 

      วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ 2,163.54 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000 

      วัสดุงานบ๎านงานครัว 13,554.00 7,589.00 14,988.00 20,000 -50 % 10,000 

      วัสดุกํอสรา๎ง 1,791.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      วัสดุยานพาหนะและขนสํง 0.00 82,342.15 3,905.90 200,000 -75 % 50,000 

      วัสดุเชือ้เพลิงและหลํอลื่น 170,594.80 129,227.60 95,004.87 150,000 -20 % 120,000 

      วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 0.00 13,605.00 812.00 5,000 -40 % 3,000 

   



27 

 

    วัสดุเครื่องแตงํกาย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000 

      วัสดุคอมพิวเตอร๑ 19,930.00 65,070.00 66,050.00 80,000 -37.5 % 50,000 

  รวมค่าวัสดุ 366,067.34 557,462.75 347,105.77 560,000     338,000 

    ค่าสาธารณูปโภค               

      คําไฟฟ้า 156,886.49 192,983.45 200,747.16 150,000 46.67 % 220,000 

      คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล 2,555.00 3,895.00 4,235.00 10,000 -40 % 6,000 

      คําบริการโทรศัพท๑ 44,352.05 47,152.62 38,426.96 50,000 -52 % 24,000 

      คําบริการไปรษณีย๑ 3,270.00 1,627.00 1,825.00 5,000 -60 % 2,000 

      คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 70,620.00 70,620.00 70,620.00 70,620 0 % 70,620 

  รวมค่าสาธารณูปโภค 277,683.54 316,278.07 315,854.12 285,620     322,620 

  รวมงบด าเนนิงาน 2,198,175.82 2,285,778.73 1,792,675.00 2,304,310     1,945,180 

    งบลงทุน               

    ค่าครุภัณฑ์               

      ครุภัณฑ๑ส านักงาน               

        คําจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0.00 17,000.00 0.00 0 0 % 0 

        คําตู๎โทรศัพท๑หรอืตู๎สาขาโทรศัพท๑ 128,640.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        เครื่องปรับอากาศ 37,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสํวน 0.00 0.00 88,000.00 0 0 % 0 

        โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร 0.00 0.00 0.00 18,000 -100 % 0 

        โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 33,000 -100 % 0 
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    ครุภัณฑ๑งานบ๎านงานครัว               

  
      

คําจัดซื้อเครื่องท าน้ าร๎อน - เย็น แบบตํอทํอ 

ขนาด 2 ก๏อก 
0.00 24,877.50 0.00 0 0 % 0 

      ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑               

  
      

คําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ส าหรับงาน

ส านักงาน 
0.00 14,790.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

คําจัดซื้อเครื่องพิมพ๑เลเซอร๑/ชนิด LED สี แบบ 

Network 
0.00 17,000.00 0.00 0 0 % 0 

        เครื่องคอมพวิเตอร๑ ส าหรับงานส านักงาน 14,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ๑ 6,300.00 28,465.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมค่าครุภัณฑ์ 185,940.00 102,132.50 88,000.00 51,000     0 

  รวมงบลงทุน 185,940.00 102,132.50 88,000.00 51,000     0 

    งบรายจ่ายอื่น               

    รายจ่ายอื่น               

      รายจํายอื่น 15,000.00 0.00 40,000.00 20,000 0 % 20,000 

  รวมรายจ่ายอื่น 15,000.00 0.00 40,000.00 20,000     20,000 

  รวมงบรายจ่ายอื่น 15,000.00 0.00 40,000.00 20,000     20,000 

    งบเงินอุดหนุน               

    เงนิอุดหนุน               

      เงินอุดหนุนองค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น 25,000.00 25,000.00 27,000.00 0 0 % 0 
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    เงินอุดหนุนสํวนราชการ 6,000.00 0.00 0.00 0 100 % 27,000 

  รวมเงนิอุดหนุน 31,000.00 25,000.00 27,000.00 0     27,000 

  รวมงบเงนิอุดหนุน 31,000.00 25,000.00 27,000.00 0     27,000 

  รวมงานบริหารทั่วไป 7,766,705.82 8,622,909.23 7,210,624.00 7,498,060.99     7,839,300 

  งานวางแผนสถติิและวิชาการ               

    งบบุคลากร               

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)               

      เงินเดอืนพนักงาน 0.00 0.00 219,964.00 293,880 6.02 % 311,580 

  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 219,964.00 293,880     311,580 

  รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 219,964.00 293,880     311,580 

    งบด าเนินงาน               

    ค่าตอบแทน               

  
    

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
0.00 0.00 40,800.00 11,780 5.98 % 12,485 

      คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,000 

      เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 2,100.00 5,000 0 % 5,000 

  รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 42,900.00 16,780     18,485 

    ค่าใช้สอย               
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รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า

ลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 
              

        คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 7,188.00 55,000 -14.55 % 47,000 

        โครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 0.00 7,167.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาต าบลน้ า

บํอหลวง 
0.00 0.00 24,092.00 20,000 -100 % 0 

        โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนชุมชน 0.00 0.00 3,545.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนชุมชน

ประจ าปี 
0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0 

        โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 0.00 9,700.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมค่าใช้สอย 0.00 16,867.00 34,825.00 85,000     47,000 

  รวมงบด าเนนิงาน 0.00 16,867.00 77,725.00 101,780     65,485 

  รวมงานวางแผนสถติิและวิชาการ 0.00 16,867.00 297,689.00 395,660     377,065 

  งานบริหารงานคลัง               

    งบบุคลากร               

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)               

      เงินเดอืนพนักงาน 700,931.00 882,570.00 1,076,057.00 1,097,160 5.34 % 1,155,780 

      เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน 51,955.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      เงินประจ าต าแหนํง 61,016.00 35,000.00 42,000.00 42,000 0 % 42,000 
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    คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 51,540.00 94,500.00 108,000.00 108,000 0 % 108,000 

      เงินเพิ่มตําง ๆของพนักงานจา๎ง 29,160.00 12,000.00 12,000.00 12,000 0 % 12,000 

  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 894,602.00 1,024,070.00 1,238,057.00 1,259,160     1,317,780 

  รวมงบบุคลากร 894,602.00 1,024,070.00 1,238,057.00 1,259,160     1,317,780 

    งบด าเนินงาน               

    ค่าตอบแทน               

  
    

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
325,894.00 203,640.00 203,230.00 23,580 179.98 % 66,020 

      คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,600.00 0.00 0.00 0 100 % 3,000 

      คําเชาํบ๎าน 33,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000 

      เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล 3,607.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมค่าตอบแทน 367,101.00 203,640.00 203,230.00 28,580     74,020 

    ค่าใช้สอย               

      รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 23,300.00 30,000.00 30,000.00 40,000 -12.5 % 35,000 

  
    

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า

ลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 
              

        คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 1,900.00 50,000 -40 % 30,000 

        คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
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คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักร 
1,120.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
0.00 7,242.00 0.00 0 0 % 0 

  

      

โครงการอบรมประชาคมหมูบํ๎านในด๎านการ

ปฏิบัติหน๎าที่กรรมการจัดซือ้จัดจา๎ง องค๑การ

บริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง อ าเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชยีงใหมํ 

0.00 0.00 0.00 5,000 -100 % 0 

      คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 0.00 0.00 400.00 10,000 20 % 12,000 

  รวมค่าใช้สอย 24,420.00 37,242.00 32,300.00 105,000     77,000 

    ค่าวัสดุ               

      วัสดุส านักงาน 89,081.00 102,827.00 47,301.10 30,000 0 % 30,000 

      วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 0.00 0.00 1,160.00 5,000 -80 % 1,000 

      วัสดุคอมพิวเตอร๑ 26,910.00 16,830.00 30,416.00 50,000 -40 % 30,000 

  รวมค่าวัสดุ 115,991.00 119,657.00 78,877.10 85,000     61,000 

    ค่าสาธารณูปโภค               

      คําบริการไปรษณีย๑ 28,064.00 31,035.00 21,808.00 50,000 -20 % 40,000 

  รวมค่าสาธารณูปโภค 28,064.00 31,035.00 21,808.00 50,000     40,000 

  รวมงบด าเนนิงาน 535,576.00 391,574.00 336,215.10 268,580     252,020 
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  งบลงทุน               

    ค่าครุภัณฑ์               

      ครุภัณฑ๑ส านักงาน               

        คําจัดซื้อเครื่องโทรสาร 0.00 17,000.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑ส านักงาน ตู๎เหล็ก 2 

บาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานกองคลัง 
0.00 0.00 0.00 0 100 % 44,000 

        โครงการจัดซื้อเครื่องท าลายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 32,000 

      ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑               

  

      

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑พร๎อม

เครื่องพมิพ๑ปริน้เตอร๑ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

งานกองคลัง 

0.00 0.00 0.00 23,900 -100 % 0 

  รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 17,000.00 0.00 23,900     76,000 

  รวมงบลงทุน 0.00 17,000.00 0.00 23,900     76,000 

    งบเงินอุดหนุน               

    เงนิอุดหนุน               

      เงินอุดหนุนองค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น 0.00 0.00 0.00 27,000 -100 % 0 

  รวมเงนิอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 27,000     0 

  รวมงบเงนิอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 27,000     0 

  รวมงานบริหารงานคลัง 1,430,178.00 1,432,644.00 1,574,272.10 1,578,640     1,645,800 

  รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,196,883.82 10,072,420.23 9,082,585.10 9,472,360.99     9,862,165 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน               

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน               

    งบบุคลากร               

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)               

      คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 0.00 0.00 0.00 540,000 0 % 540,000 

      เงินเพิ่มตําง ๆของพนักงานจา๎ง 0.00 0.00 0.00 60,000 0 % 60,000 

  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 600,000     600,000 

  รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 600,000     600,000 

    งบด าเนินงาน               

    ค่าตอบแทน               

  
    

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
0.00 0.00 0.00 22,500 0 % 22,500 

      คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,000 

  รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 22,500     24,500 

    ค่าใช้สอย               

  
    

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า

ลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 
              

        คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 65,000 -84.62 % 10,000 
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชวํงเทศกาล

ปีใหมํ 
0.00 0.00 0.00 12,000 -100 % 0 

  
      

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชวํงเทศกาล

สงกรานต๑ 
0.00 0.00 0.00 12,000 -100 % 0 

  
      

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชวํงเทศกาล

สงกาลและออกตรวจเวรยาม 
0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 89,000     10,000 

    ค่าวัสดุ               

      วัสดุวิทยาศาสตร๑หรอืการแพทย๑ 0.00 2,800.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมค่าวัสดุ 0.00 2,800.00 0.00 0     0 

  รวมงบด าเนนิงาน 0.00 2,800.00 0.00 111,500     34,500 

  รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 2,800.00 0.00 711,500     634,500 

  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย               

    งบบุคลากร               

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)               

      คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 0.00 0.00 405,000.00 0 0 % 0 

      เงินเพิ่มตําง ๆของพนักงานจา๎ง 0.00 0.00 45,000.00 0 0 % 0 

  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 450,000.00 0     0 

  รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 450,000.00 0     0 
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  งบด าเนินงาน               

    ค่าตอบแทน               

  
    

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
0.00 0.00 100,000.00 0 0 % 0 

  รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 100,000.00 0     0 

    ค่าใช้สอย               

  
    

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า

ลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 
              

        โครงการจัดท าแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 0.00 0.00 4,200.00 0 0 % 0 

        โครงการซ๎อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0 

  
      

โครงการซ๎อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 
0.00 0.00 25,435.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท๎องถนน

ในชํวงเทศกาลปีใหมํ 
0.00 7,970.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท๎องถนน

ในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ 
0.00 9,080.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชวํงเทศกาล 4,390.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชวํงเทศกาล

ปีใหมํ 
0.00 0.00 9,080.00 0 0 % 0 
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชวํงเทศกาล

สงกรานต๑ 
0.00 0.00 7,080.00 0 100 % 12,000 

  
      

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชวํงเทศกาล

ปีใหมํ 
0.00 0.00 0.00 0 100 % 12,000 

        โครงการสงเคราะห๑ชํวยเหลือผ๎ูประสบภัยพิบัติ 0.00 17,322.50 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการอบรมให๎ความรูป๎ระชาชนในการ

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
0.00 4,400.00 0.00 10,000 0 % 10,000 

  รวมค่าใช้สอย 4,390.00 38,772.50 45,795.00 30,000     34,000 

    ค่าวัสดุ               

      วัสดุเครื่องแตงํกาย 19,200.00 0.00 0.00 35,000 -100 % 0 

      วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 12,780.00 0.00 35,000 -71.43 % 10,000 

      วัสดุอื่น 20,390.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมค่าวัสดุ 39,590.00 12,780.00 0.00 70,000     10,000 

  รวมงบด าเนนิงาน 43,980.00 51,552.50 145,795.00 100,000     44,000 

    งบลงทุน               

    ค่าครุภัณฑ์               

      ครุภัณฑ๑การเกษตร               

  
      

โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต๑ส าหรับงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 
0.00 0.00 9,250.00 0 0 % 0 
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    ครุภัณฑ๑เครื่องดับเพลิง               

  
      

โครงการจัดซื้อ อุปกรณ๑เพิ่มประสิทธิภาพงาน

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
0.00 0.00 0.00 20,200 -100 % 0 

  
      

โครงการจัดซื้อสายดับเพลิงพร๎อมขอ๎ตํอและ

อุปกรณ๑ 
0.00 0.00 20,200.00 0 0 % 0 

  
      

จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงชนิดดา๎มจับ สามารถปรับ

ได๎ 4 ระดับ 
19,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑               

        เครื่องพมิพ๑ชนิดเลเซอร๑/ชนิด LED ขาวด า 0.00 3,100.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมค่าครุภัณฑ์ 19,500.00 3,100.00 29,450.00 20,200     0 

  รวมงบลงทุน 19,500.00 3,100.00 29,450.00 20,200     0 

    งบเงินอุดหนุน               

    เงนิอุดหนุน               

      เงินอุดหนุนสํวนราชการ 2,000.00 2,000.00 3,000.00 0 0 % 0 

  รวมเงนิอุดหนุน 2,000.00 2,000.00 3,000.00 0     0 

  รวมงบเงนิอุดหนุน 2,000.00 2,000.00 3,000.00 0     0 

  รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย 65,480.00 56,652.50 628,245.00 120,200     44,000 

  รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 65,480.00 59,452.50 628,245.00 831,700     678,500 
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แผนงานการศึกษา               

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               

    งบบุคลากร               

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)               

      เงินเดอืนพนักงาน 9,220.00 261,262.60 8,760.00 442,600 -22.54 % 342,840 

      เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      เงินประจ าต าแหนํง 19,016.00 42,000.00 0.00 42,000 0 % 42,000 

      คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 128,160.00 219,665.00 162,000.00 180,000 -40 % 108,000 

      เงินเพิ่มตําง ๆของพนักงานจา๎ง 81,795.00 25,005.00 18,000.00 20,000 -40 % 12,000 

  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 238,191.00 547,932.60 188,760.00 684,600     504,840 

  รวมงบบุคลากร 238,191.00 547,932.60 188,760.00 684,600     504,840 

    งบด าเนินงาน               

    ค่าตอบแทน               

  
    

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
392,708.00 198,780.00 18,000.00 20,900 -12.73 % 18,240 

      คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,000 

      คําเชาํบ๎าน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 42,000 

      เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 3,572.00 0.00 0 0 % 0 

      เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมค่าตอบแทน 392,708.00 202,352.00 18,000.00 20,900     62,240 
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  ค่าใช้สอย               

      รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 363,200.00 246,134.00 0.00 10,000 -50 % 5,000 

  
    

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า

ลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 
              

        คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 46,420.00 90,000 -77.78 % 20,000 

  
      

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชการ

อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
0.00 24,890.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักร 
76,792.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการแขงํขันกีฬาท๎องถิ่นรํวมใจ ต๎านภัยยา

เสพติดอ าเภอสันป่าตอง 
86,900.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการแขงํขันกีฬาศูนยืพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ๑ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการจัดงานวันเด็กแหงํชาติ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 60,000 

  
      

โครงการจัดงานวันเด็กแหงํชาติ ประจ าปี พ.ศ. 

2560 
0.00 0.00 0.00 60,000 -100 % 0 

        โครงการนิเทศภายใน 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการปฐมนิเทศผูป๎กครอง 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการวันแหงํความส าเร็จศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการวารสารสัมพันธ๑ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการสายใยรักจากแมถํึงลูก (วันแม)ํ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการอ๎อมกอดพํอ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
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    คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 0.00 0.00 0.00 25,000 0 % 25,000 

  รวมค่าใช้สอย 526,892.00 271,024.00 46,420.00 185,000     110,000 

    ค่าวัสดุ               

      วัสดุส านักงาน 29,716.00 23,181.00 6,880.00 50,000 -40 % 30,000 

      วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ 0.00 12,925.00 0.00 5,000 -60 % 2,000 

      วัสดุงานบ๎านงานครัว 20,222.00 9,997.00 0.00 0 0 % 0 

      วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 0.00 0.00 0.00 2,500 0 % 2,500 

      วัสดุคอมพิวเตอร๑ 9,680.00 18,960.00 6,930.00 40,000 -50 % 20,000 

  รวมค่าวัสดุ 59,618.00 65,063.00 13,810.00 97,500     54,500 

    ค่าสาธารณูปโภค               

      คําไฟฟ้า 22,831.67 11,531.16 0.00 0 0 % 0 

      คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล 4,158.00 2,260.00 0.00 0 0 % 0 

      คําบริการไปรษณีย๑ 127.00 833.00 2,000.00 1,000 -100 % 0 

  รวมค่าสาธารณูปโภค 27,116.67 14,624.16 2,000.00 1,000     0 

  รวมงบด าเนนิงาน 1,006,334.67 553,063.16 80,230.00 304,400     226,740 
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  งบลงทุน               

    ค่าครุภัณฑ์               

      ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑               

        เครื่องคอมพวิเตอร๑ ส าหรับงานส านักงาน 0.00 14,790.00 15,760.00 0 0 % 0 

        เครื่องพมิพ๑แบบฉีดหมกึ (INKJET  Printer) 0.00 0.00 4,190.00 0 0 % 0 

  รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 14,790.00 19,950.00 0     0 

  รวมงบลงทุน 0.00 14,790.00 19,950.00 0     0 

    งบเงินอุดหนุน               

    เงนิอุดหนุน               

      เงินอุดหนุนสํวนราชการ 0.00 0.00 0.00 7,000 -100 % 0 

  รวมเงนิอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 7,000     0 

  รวมงบเงนิอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 7,000     0 

  รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,244,525.67 1,115,785.76 288,940.00 996,000     731,580 

  งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา               

    งบบุคลากร               

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)               

      เงินเดอืนพนักงาน 0.00 0.00 255,004.00 1,019,720 48.66 % 1,515,960 

      เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 67,200 
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    เงินวทิยฐานะ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 67,200 

      คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 0.00 0.00 162,000.00 504,000 -14.29 % 432,000 

      เงินเพิ่มตําง ๆของพนักงานจา๎ง 0.00 0.00 18,000.00 64,000 -25 % 48,000 

  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 435,004.00 1,587,720     2,130,360 

  รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 435,004.00 1,587,720     2,130,360 

    งบด าเนินงาน               

    ค่าตอบแทน               

  
    

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
0.00 0.00 208,680.00 55,360 42.6 % 78,945 

      เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 28,800 

      เงินชํวยเหลือบุตร 0.00 0.00 0.00 13,600 -100 % 0 

  รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 208,680.00 68,960     107,745 

    ค่าใช้สอย               

  
    

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า

ลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 
              

  
      

คําใช๎จํายโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการ

บริหารสถานศกึษาโรงเรียนอนุบาล 
0.00 0.00 515,836.00 0 0 % 0 
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คําใช๎จํายโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการ

บริหารสถานศกึษาศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
0.00 0.00 119,980.00 0 0 % 0 

        คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000 50 % 30,000 

  
      

คําใช๎จํายในการบริหารการศึกษา (ในการ

พัฒนาครูผ๎ูดูแลเด็ก) 
14,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

คําใช๎จํายในการพัฒนาครูผูด๎ูแลเด็ก/ผูด๎ูแลเด็ก

ของศูนย๑พัฒนาเด็ก 
0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000 

        โครงการแขงํขันกีฬาศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ๑ 8,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงํชาติ 0.00 59,427.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการจัดงานวันเด็กแหงํชาติ 0.00 0.00 59,253.67 0 0 % 0 

        โครงการทัศนศึกษา 25,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการนิเทศภายใน 1,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการปฐมนิเทศผูป๎กครอง 1,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการวันแหงํความส าเร็จศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 8,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการวันไหวครู ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 1,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการวารสารสัมพันธ๑ 3,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  

      

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหาร

สถานศกึษาของโรงเรียนอนุบาลองค๑การบริหาร

สํวนต าบลน้ าบํอหลวง 

0.00 0.00 0.00 487,000 -1.17 % 481,290 
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โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหาร

สถานศกึษาของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การ

บริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง 

0.00 0.00 0.00 108,600 14 % 123,800 

  
      

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการบริหาร

การศกึษา (ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก) 
0.00 195,680.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการบริหาร

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

        โครงการสายใยรักจากแมถํึงลูก (วันแม)ํ 4,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการอ๎อมกอดพํอ 4,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมค่าใช้สอย 69,500.00 632,247.00 695,069.67 625,600     645,090 

    ค่าวัสดุ               

      วัสดุงานบ๎านงานครัว 0.00 0.00 10,000.00 10,000 300 % 40,000 

      คําอาหารเสริม (นม) 469,379.27 420,330.74 416,458.34 408,160 -5.64 % 385,157 

      คําอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 495,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมค่าวัสดุ 964,379.27 420,330.74 426,458.34 418,160     425,157 

    ค่าสาธารณูปโภค               

      คําไฟฟ้า 0.00 0.00 37,968.81 40,000 20 % 48,000 

      คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล 0.00 0.00 5,950.00 10,000 -40 % 6,000 

      คําบริการไปรษณีย๑ 0.00 0.00 0.00 1,000 -100 % 0 

  รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 43,918.81 51,000     54,000 
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รวมงบด าเนนิงาน 1,033,879.27 1,052,577.74 1,374,126.82 1,163,720     1,231,992 

    งบเงินอุดหนุน               

    เงนิอุดหนุน               

      เงินอุดหนุนสํวนราชการ 688,000.00 641,040.00 580,640.00 512,000 -6.25 % 480,000 

  รวมเงนิอุดหนุน 688,000.00 641,040.00 580,640.00 512,000     480,000 

  รวมงบเงนิอุดหนุน 688,000.00 641,040.00 580,640.00 512,000     480,000 

  รวมงานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 1,721,879.27 1,693,617.74 2,389,770.82 3,263,440     3,842,352 

  งานระดับมัธยมศกึษา               

    งบเงินอุดหนุน               

    เงนิอุดหนุน               

      เงินอุดหนุนสํวนราชการ 0.00 30,000.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมเงนิอุดหนุน 0.00 30,000.00 0.00 0     0 

  รวมงบเงนิอุดหนุน 0.00 30,000.00 0.00 0     0 

  รวมงานระดับมัธยมศกึษา 0.00 30,000.00 0.00 0     0 

  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ               

    งบด าเนินงาน               

    ค่าใช้สอย               
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รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า

ลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 
              

        โครงการจัดซื้อหนังสอืพิมพ๑ประจ าหมูบํ๎าน 0.00 0.00 0.00 60,500 -0.18 % 60,390 

  รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 60,500     60,390 

  รวมงบด าเนนิงาน 0.00 0.00 0.00 60,500     60,390 

  รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 0.00 0.00 0.00 60,500     60,390 

  รวมแผนงานการศึกษา 2,966,404.94 2,839,403.50 2,678,710.82 4,319,940     4,634,322 

  แผนงานสาธารณสุข               

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               

    งบด าเนินงาน               

    ค่าใช้สอย               

  
    

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า

ลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 
              

  
      

โครงการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพต าบลน้ า

บํอหลวง 
0.00 0.00 0.00 0 100 % 51,000 

        โครงการควบคุมป้องกันโรคไขเลือดออก 0.00 0.00 7,695.50 0 0 % 0 

        โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎า 0.00 0.00 26,799.00 0 0 % 0 

        โครงการป้องกันโรคเอดส๑ในสถานศกึษา 0.00 0.00 10,380.00 0 0 % 0 
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      โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก 34,247.10 3,942.70 0.00 0 100 % 75,000 

        โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า 0.00 0.00 0.00 0 100 % 25,500 

  
      

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ

การแพทย๑ฉุกเฉิน 
0.00 0.00 150,077.60 344,000 0 % 344,000 

  
      

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูน๎ าในการดูแล

ด๎านสุขภาพ 
0.00 0.00 77,395.00 80,000 0 % 80,000 

  รวมค่าใช้สอย 34,247.10 3,942.70 272,347.10 424,000     575,500 

    ค่าวัสดุ               

      วัสดุวิทยาศาสตร๑หรอืการแพทย๑ 0.00 0.00 0.00 10,000 -50 % 5,000 

      วัสดุเครื่องแตงํกาย 0.00 0.00 8,700.00 0 0 % 0 

  รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 8,700.00 10,000     5,000 

  รวมงบด าเนนิงาน 34,247.10 3,942.70 281,047.10 434,000     580,500 

    งบลงทุน               

    ค่าครุภัณฑ์               

      ครุภัณฑ๑การเกษตร               

        เครื่องพนํหมอกควัน 0.00 58,900.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการจัดซื้อเครื่องพํนยากันยุงแบบละออง

ฝอย (ULV) 
0.00 0.00 137,000.00 0 0 % 0 
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    ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑               

  

      

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ๑วัตถุประสงค๑เพื่อ

ปรับปรุงประสทิธิภาพการท างานสาธารณสุข 

และงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค๑การ

บริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง 

0.00 0.00 0.00 12,000 -100 % 0 

  รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 58,900.00 137,000.00 12,000     0 

  รวมงบลงทุน 0.00 58,900.00 137,000.00 12,000     0 

    งบเงินอุดหนุน               

    เงนิอุดหนุน               

      เงินอุดหนุนเอกชน 110,000.00 82,500.00 82,500.00 0 0 % 0 

      เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน๑ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมเงนิอุดหนุน 110,000.00 82,500.00 82,500.00 0     0 

  รวมงบเงนิอุดหนุน 110,000.00 82,500.00 82,500.00 0     0 

  รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 144,247.10 145,342.70 500,547.10 446,000     580,500 

  งานโรงพยาบาล               

    งบเงินอุดหนุน               

    เงนิอุดหนุน               

      เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 55,000 
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รวมเงนิอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0     55,000 

  รวมงบเงนิอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0     55,000 

  รวมงานโรงพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0     55,000 

  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น               

    งบด าเนินงาน               

    ค่าใช้สอย               

  
    

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า

ลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 
              

  
      

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก  

ปีงบประมาณ 2560 
0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0 

        โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า 0.00 0.00 0.00 22,500 -100 % 0 

  รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 52,500     0 

  รวมงบด าเนนิงาน 0.00 0.00 0.00 52,500     0 

  รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0.00 0.00 0.00 52,500     0 

  รวมแผนงานสาธารณสุข 144,247.10 145,342.70 500,547.10 498,500     635,500 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์               

  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์               

    งบด าเนินงาน               

    ค่าใช้สอย               

  
    

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า

ลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 
              

        โครงการบ๎านเพื่อผ๎ูยากไร๎ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 60,000 

        โครงการสงเคราะห๑ครอบครัวผูม๎ีรายได๎นอ๎ย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 

        โครงการสงเคราะห๑ชํวยเหลือผ๎ูประสบภัยพิบัติ 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000 

  รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 20,000     110,000 

  รวมงบด าเนนิงาน 0.00 0.00 0.00 20,000     110,000 

  รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 20,000     110,000 

  รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 20,000     110,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน               

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน               

    งบบุคลากร               

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)               

      เงินเดอืนพนักงาน 411,005.00 620,030.00 715,775.00 737,040 17.68 % 867,360 
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    เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน 5,080.00 16,010.00 1,665.00 0 0 % 0 

      เงินประจ าต าแหนํง 51,449.00 42,000.00 42,000.00 42,000 0 % 42,000 

      คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 62,400.00 108,000.00 0.00 0 0 % 0 

      เงินเพิ่มตําง ๆของพนักงานจา๎ง 36,540.00 12,000.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 566,474.00 798,040.00 759,440.00 779,040     909,360 

  รวมงบบุคลากร 566,474.00 798,040.00 759,440.00 779,040     909,360 

    งบด าเนินงาน               

    ค่าตอบแทน               

  
    

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
220,654.00 116,120.00 107,600.00 29,540 19.52 % 35,305 

      คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,000 

      คําเชาํบ๎าน 11,700.00 43,200.00 24,000.00 72,000 -60 % 28,800 

      เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000 

      เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล 780.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมค่าตอบแทน 233,134.00 159,320.00 131,600.00 106,540     71,105 

    ค่าใช้สอย               

      รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 2,800.00 8,000.00 115,535.38 20,000 -50 % 10,000 

  
    

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า

ลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 
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      คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 600.00 45,000 -77.78 % 10,000 

  
      

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
0.00 6,942.00 0.00 0 0 % 0 

  

      

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานธุรการ งาน

บริการ และงานการประสานสาธารณูปโภคของ

กองชาํง องค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง 

0.00 0.00 0.00 96,000 -100 % 0 

  

      

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานธุรการ งาน

บริการ และประสานงานเกี่ยวกับสาธารณูปโภค 

ของกองชํางองค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอ

หลวง 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 96,000 

      คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 0.00 0.00 5,000.00 300,000 -66.67 % 100,000 

  รวมค่าใช้สอย 2,800.00 14,942.00 121,135.38 461,000     216,000 

    ค่าวัสดุ               

      วัสดุส านักงาน 18,742.00 19,989.00 21,268.00 25,000 -40 % 15,000 

      วัสดุกํอสรา๎ง 0.00 12,132.00 50,073.00 200,000 -75 % 50,000 

      วัสดุคอมพิวเตอร๑ 17,940.00 18,520.00 42,300.00 30,000 0 % 30,000 

      วัสดุส ารวจ 0.00 0.00 23,900.00 0 0 % 0 

  รวมค่าวัสดุ 36,682.00 50,641.00 137,541.00 255,000     95,000 
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  ค่าสาธารณูปโภค               

      คําบริการไปรษณีย๑ 133.00 146.00 159.00 1,000 0 % 1,000 

  รวมค่าสาธารณูปโภค 133.00 146.00 159.00 1,000     1,000 

  รวมงบด าเนนิงาน 272,749.00 225,049.00 390,435.38 823,540     383,105 

    งบลงทุน               

    ค่าครุภัณฑ์               

      ครุภัณฑ๑กํอสร๎าง               

        จัดซื้อเครื่องตบดิน 0.00 19,000.00 0.00 0 0 % 0 

      ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑               

        เครื่องพมิพ๑แบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) 0.00 8,500.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 27,500.00 0.00 0     0 

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

      อาคารตําง ๆ               

  
      

โครงการกํอสร๎างศาลาอเนกประสงค๑ ซอย 5 

บ๎านจอมแจง๎ หมูทํี่ 4 
0.00 197,000.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการกํอสร๎างศาลาอเนกประสงค๑ บ๎านหว๎ย

โท๎ง หมูํที่ 8 
0.00 199,900.00 0.00 0 0 % 0 

  



55 

 

 

    คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค               

  
      

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า หมูทํี่ 3 บ๎าน

แพะสันใหมํ 
0.00 214,500.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า หมูทํี่ 6 0.00 171,443.56 0.00 0 0 % 0 

  

      

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด เลียบทางสายน้ าบํอ

หลวง-หว๎ยโท๎ง บ๎านแพะสันใหมํ หมูที่ 3 

0.00 0.00 191,000.00 0 0 % 0 

        โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าแบบเปิด หมูทํี่ 7 0.00 200,000.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการขุดลอกล าเหมือง หมูทํี่ 1 บ๎านโรงวัว 0.00 56,140.57 0.00 0 0 % 0 

  

      

โครงการขุดลอกล าเหมืองริม หมูทํี่ 2 เชื่อม หมูํ

ที่ 1 ต าบลน้ าบํอหลวง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัด

เชยีงใหมํ 

0.00 39,880.00 0.00 0 0 % 0 

  

      

โครงการจา๎งเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ๑ทาง

หลวงท๎องถิ่นพรอ๎มตดิตั้งในเขตรับผิดชอบของ

องค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง 

0.00 0.00 58,000.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการเทลานคอนกรีต (หนา๎ศาลา

อเนกประสงค๑) หมูทํี่ 5 
0.00 122,033.82 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการปรับปรุงหอกระจายขําว (เสียงตาม

สาย) 
0.00 59,640.00 0.00 0 0 % 0 
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      โครงการเปลี่ยนทํอระบบประปาหมูบํ๎านหมูทํี่ 10 0.00 199,500.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 1,460,037.95 249,000.00 0     0 

  รวมงบลงทุน 0.00 1,487,537.95 249,000.00 0     0 

  รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 839,223.00 2,510,626.95 1,398,875.38 1,602,580     1,292,465 

  งานไฟฟ้าถนน               

    งบบุคลากร               

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)               

      คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 0.00 0.00 0.00 108,000 0 % 108,000 

      เงินเพิ่มตําง ๆของพนักงานจา๎ง 0.00 0.00 0.00 12,000 0 % 12,000 

  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 120,000     120,000 

  รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 120,000     120,000 

    งบด าเนินงาน               

    ค่าตอบแทน               

  
    

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
0.00 0.00 0.00 4,500 0 % 4,500 

      คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,000 

  รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 4,500     5,500 
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  ค่าใช้สอย               

  
    

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า

ลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 
              

        คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 3,000 0 % 3,000 

  รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 3,000     3,000 

    ค่าวัสดุ               

      วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ 73,140.16 22,737.50 20,733.39 100,000 -50 % 50,000 

  รวมค่าวัสดุ 73,140.16 22,737.50 20,733.39 100,000     50,000 

  รวมงบด าเนนิงาน 73,140.16 22,737.50 20,733.39 107,500     58,500 

    งบลงทุน               

    ค่าครุภัณฑ์               

      ครุภัณฑ๑ไฟฟ้าและวิทยุ               

  

      

โครงการติดตัง้ล าโพงกระจายขําว พร๎อม

อุปกรณ๑เครื่องเสียงประกอบ 1 ชุด หมํูที่ 8 บ๎าน

หว๎ยโท๎ง 

0.00 0.00 89,000.00 0 0 % 0 

  

      

โครงการติดตัง้ล าโพงกระจายเสียง พร๎อม

อุปกรณ๑ เครื่องเสียง ประกอบ 1 ชุด บ๎านหัว

ฝาย หมูทํี่ 7 

0.00 0.00 0.00 91,200 -100 % 0 

  รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 89,000.00 91,200     0 
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  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

      อาคารตําง ๆ               

  
      

โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค๑  บ๎านหัว

ฝาย หมูทํี่ 7 
0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0 

      คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค               

        โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ซอย 5 หมูทํี่ 11 0.00 140,508.55 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ถนนสายข๎างวัดต๎น

แก๎ว 
0.00 169,500.00 0.00 0 0 % 0 

  

      

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

แบบไมํมไีหลํทาง เลียบล าเหมืองไมํไรํลอ  บ๎าน

หนองหา๎ หมูํที่ 5 

0.00 0.00 185,500.00 0 0 % 0 

  

      

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.แบบมีฝา

ปิด ขา๎งทางถนนสายน้ าบํอหลวง-หว๎ยโท๎ง ชํวง

บ๎านหนองหา๎ หมูํที่ 5 

0.00 0.00 0.00 250,000 -100 % 0 

  

      

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า แบบรางเปิด 

พร๎อมวางทํอคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านหัวฝาย  

หมูทํี่ 7 

0.00 0.00 178,000.00 0 0 % 0 

  

      

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็กแบบตัวยูและบํอพักน้ า คสล.จ านวน  2 

จุด และทํอลอด  คอนกรีตเสริมเหล็ก ช้ัน 3 

จ านวน 1 จุด 6 ทํอน 

0.00 0.00 197,006.58 0 0 % 0 
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โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าแบบมีฝาปิด 

สายน้ าบํอหลวง-หว๎ยโท๎ง บ๎านแพะสันใหมํ หมูํ

ที่ 3 

0.00 0.00 0.00 200,000 -100 % 0 

  
      

โครงการขยายไหลํทาง คสล.สายทางไปวัด

หนองหวาย หมูทํี่ 11 
0.00 22,885.00 0.00 0 0 % 0 

  

      

โครงการซํอมแซมผิวทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

สายหลักบ๎านต๎นแก๎ว หมูํที่ 9  ต าบลน้ าบํอ

หลวง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชยีงใหมํ 

0.00 0.00 0.00 172,000 -100 % 0 

  
      

โครงการติดตัง้การ๑ดเลนถนน สายน้ าบํอหลวง-

หว๎ยโท๎ง ชํวงบริเวรบ๎านห๎วยโท๎ง หมูํที่ 8 
0.00 0.00 0.00 200,000 -100 % 0 

  

      

โครงการบรูณะผวิทางลูกรังบดอัดแนํ เลียบ

คลองซอยชลประทาน จากหมูํที่ 1 ต าบลน้ าบํ

อหหลวง เชื่อม หมูํที่ 5 ต าบลสันกลาง 

0.00 0.00 107,200.00 0 0 % 0 

  

      

โครงการบูรณะ ซํอมสรา๎งผิวทางแอสฟัลท๑

คอนกรีต บ๎านจอมแจง๎ ซอย 2 หมูทํี่ 4  ต าบล

น้ าบํอหลวง อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชยีงใหมํ 

0.00 0.00 0.00 131,500 -100 % 0 

  

      

โครงการบูรณะ ซํอมสรา๎งผิวทางแอสฟัลท๑

คอนกรีต เลียบล าเหมืองศรหีมื่น บ๎านน้ าบํอ

หลวง หมูทํี่ 2  ต าบลน้ าบํอหลวง  อ าเภอสันป่า

ตอง  จังหวัดเชยีงใหมํ 

0.00 0.00 0.00 161,000 -100 % 0 
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โครงการบูรณะ ทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บ๎านสันเหนอื ซอย 6 หมูทํี่ 10 ต าบลน้ าบํอ

หลวง อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชยีงใหมํ 

0.00 0.00 0.00 68,700 -100 % 0 

  

      

โครงการบูรณะ ทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ๎านหนองหวาย ซอย 4 หมูทํี่ 11 ต าบลน้ าบํอ

หลวง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชยีงใหมํ 

0.00 0.00 0.00 44,900 -100 % 0 

  

      

โครงการบูรณะ ทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ๎านหนองหวาย ซอย 5  หมูทํี่ 11  ต าบลน้ าบํอ

หลวง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชยีงใหมํ 

0.00 0.00 0.00 61,800 -100 % 0 

  

      

โครงการบูรณะ ทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็กบ๎าน

สันเหนอื ซอย 5 หมูทํี่ 10  ต าบลน้ าบํอหลวง  

อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหมํ 

0.00 0.00 0.00 81,800 -100 % 0 

  

      

โครงการบูรณะ ทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็กบ๎าน

สันเหนอื ซอย 7 หมูทํี่ 10 ต าบลน้ าบํอหลวง  

อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชยีงใหมํ 

0.00 0.00 0.00 65,300 -100 % 0 

  

      

โครงการบูรณะ เสริมผิวทางแอสฟัลท๑คอนกรีต 

บ๎านโรงวัว หมูทํี่ 1ต าบลน้ าบํอหลวง  อ าเภอสัน

ป่าตอง  จังหวัดเชยีงใหมํ 

0.00 0.00 0.00 351,600 -100 % 0 
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โครงการบูรณะซํอมสรา๎งผิวทางคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก ซอย 1 บ๎านน้ าบํอหลวง 
0.00 0.00 0.00 0 100 % 613,000 

  
      

โครงการบูรณะซํอมสรา๎งผิวทางคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก ซอย 2 หมูทํี่ 7 
0.00 0.00 0.00 0 100 % 310,400 

  
      

โครงการบูรณะซํอมสรา๎งผิวทางคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก ซอย 5 บ๎านหนองหวาย หมูทํี่ 11 
0.00 0.00 0.00 0 100 % 109,000 

  

      

โครงการบูรณะซํอมสรา๎งผิวทางคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก เลียบคลองซอยชลประทาน บ๎านโรงวัว 

หมูทํี่ 1 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 218,300 

  

      

โครงการบูรณะซํอมสรา๎งผิวทางคอนกรีตเสรมิ

เหล็กเลียบล าเหมืองไม๎ไรํลอ บ๎านหนองหา๎ หมูํที่ 

5 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 281,800 

  
      

โครงการบูรณะซํอมสรา๎งผิวทางคอนกรีตเสรมิ

เหล็กเลียบหว๎ยตุ๏โก๐ บ๎านหนองไหว หมูทํี่ 6 
0.00 0.00 0.00 0 100 % 407,000 

  

      

โครงการบูรณะถนนลาดยางแอสฟัลท๑คอนกรีต 

ซอย 2 ข๎างวัดจอมแจง๎ หมูทํี่ 4 บ๎านจอมแจง๎ 

แยกจากถนนทางหลวงท๎องถิ่นสายน้ าบํอหลวง 

–หว๎ยโท๎ง ชํวงที่ 1 

0.00 0.00 180,000.00 0 0 % 0 
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โครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต๑คอนกรีต หมูทํี่ 

6 บ๎านหนองไหว 
0.00 142,200.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการบูรณะผวิทางแอสฟัลท๑คอนกรีต  บ๎าน

ต๎นแก๎ว ซอย 4 หมูที่ 9 
0.00 0.00 201,600.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการบูรณะผวิทางแอสฟัลท๑คอนกรีต บ๎าน

หนองหวาย  ซอย 2 หมูทํี่ 11 
0.00 0.00 170,500.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการบูรณะผวิทางแอสฟัลท๑คอนกรีต ฝัง่

ตะวันออกล าเหมืองศรหีมื่น หมูํที่ 2 
0.00 0.00 201,600.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการบูรณะเสริมผิวทางแอสฟัลท๑คอนกรีต 

ซอย 1 บ๎านสันเหนอื หมูํที่ 10 
0.00 0.00 0.00 0 100 % 154,500 

  
      

โครงการบูรณะเสริมผิวทางแอสฟัลท๑คอนกรีต 

ซอย 2 บ๎านสันเหนอื หมูํที่ 10 
0.00 0.00 0.00 0 100 % 279,000 

  
      

โครงการบูรณะเสริมผิวทางแอสฟัลท๑คอนกรีต 

ซอย 3 บ๎านจอมแจง๎ หมูทํี่ 4 
0.00 0.00 0.00 0 100 % 281,500 

  

      

โครงการปรับปรุงขยายไหลํทางผวิแอสฟัทล๑

คอนกรีตทางไปวัดหนองหวาย บ๎านหนองหวาย 

หมูทํี่ 11 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 129,900 

  
      

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ข๎างโรงเรียนเทพ 

ศริินทร๑ 
0.00 165,000.00 0.00 0 0 % 0 
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    คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง               

  

      

โครงการปรับปรุงคันดนิกั้นน้ าพร๎อมปรับเกลี่ย

บริเวณล าน้ าขานด๎านทิศตะวันออก หมูทํี่ 8 

บ๎านหว๎ยโท๎ง 

0.00 0.00 52,669.08 0 0 % 0 

  รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 640,093.55 1,474,075.66 1,888,600     2,784,400 

  รวมงบลงทุน 0.00 640,093.55 1,563,075.66 1,979,800     2,784,400 

    งบเงินอุดหนุน               

    เงนิอุดหนุน               

      เงินอุดหนุนสํวนราชการ 0.00 16,552.90 415,652.21 454,689 -100 % 0 

  รวมเงนิอุดหนุน 0.00 16,552.90 415,652.21 454,689     0 

  รวมงบเงนิอุดหนุน 0.00 16,552.90 415,652.21 454,689.01     0 

  รวมงานไฟฟ้าถนน 73,140.16 679,383.95 1,999,461.26 2,661,989.01     2,962,900 

  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล               

    งบด าเนินงาน               

    ค่าใช้สอย               

  
    

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า

ลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 
              

  
      

โครงการจา๎งเหมาบริการจัดเก็บขนขยะมูลฝอย

ในเขตพืน้ที่ อบต.น้ าบํอหลวง 
0.00 0.00 0.00 896,000 -100 % 0 
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โครงการจา๎งเหมาบริการจัดเก็บขนและก าจัด  

ขยะมูลฝอยในเขตพืน้ที่ อบต.น้ าบํอหลวง 
0.00 0.00 0.00 0 100 % 896,000 

        โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน 0.00 53,725.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยใน

ครัวเรือน 
0.00 0.00 0.00 4,000 900 % 40,000 

        โครงการอบรมคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน 0.00 0.00 11,324.00 0 0 % 0 

  รวมค่าใช้สอย 0.00 53,725.00 11,324.00 900,000     936,000 

  รวมงบด าเนนิงาน 0.00 53,725.00 11,324.00 900,000     936,000 

  รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0.00 53,725.00 11,324.00 900,000     936,000 

  รวมแผนงานเคหะและชุมชน 912,363.16 3,243,735.90 3,409,660.64 5,164,569.01     5,191,365 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               

    งบบุคลากร               

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)               

      เงินเดอืนพนักงาน 0.00 0.00 234,130.00 311,580 7.91 % 336,240 

  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 234,130.00 311,580     336,240 

  รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 234,130.00 311,580     336,240 
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  งบด าเนินงาน               

    ค่าตอบแทน               

  
    

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
0.00 0.00 46,740.00 12,490 8.01 % 13,490 

      คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,000 

      เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 5,000 -100 % 0 

  รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 46,740.00 17,490     14,490 

    ค่าใช้สอย               

  
    

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า

ลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 
              

        คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 600.00 55,000 -81.82 % 10,000 

        โครงการฝกึอบรมวิชาชีพของผ๎ูสูงอายุฯ 10,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมค่าใช้สอย 10,000.00 0.00 600.00 55,000     10,000 

  รวมงบด าเนนิงาน 10,000.00 0.00 47,340.00 72,490     24,490 
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  งบลงทุน               

    ค่าครุภัณฑ์               

      ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑               

  

      

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ๑ (ปริ๊นเตอร๑) 

วัตถุประสงค๑เพื่อใหม๎ีวัสดุอุปกรณ๑ในการ

ปฏิบัติงาน 

0.00 0.00 0.00 7,900 -100 % 0 

  รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 7,900     0 

  รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 7,900     0 

  รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
10,000.00 0.00 281,470.00 391,970     360,730 

  งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน               

    งบด าเนินงาน               

    ค่าใช้สอย               

  
    

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า

ลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 
              

        โครงการคาราวานเสรมิสร๎างเด็กและเยาวชน 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0 

  
      

โครงการจา๎งนักเรียน  นักศึกษาท างานในชวํง

ปิดภาคเรียน ประจ าปี 2560 
0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0 
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โครงการจา๎งนักเรียน นักศึกษาท างานชํวงปิด

ภาคเรียน ประจ าปี 2559 
0.00 0.00 34,260.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการจา๎งนักเรียน นักศึกษาท างานในชวํงปิด

ภาคเรียน ประจ าปี 2561 
0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000 

  
      

โครงการจา๎งนักเรียนนักศกึษาท างานในชวํงปิด

ภาคเรียน 
21,360.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการจา๎งนักเรียนนักศกึษาปฏิบัติงานในชวํง

ปิดภาคเรียน 
0.00 26,760.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการฝกึอบรมและพัฒนาทักษะทางอาชีพ

ของประชาชน 
0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0 

  
      

โครงการฝกึอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพของ

ประชาชน 
0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

        โครงการพัฒนาศักยภาพของกลุํมสตรี 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0 

        โครงการพัฒนาศักยภาพของสตรี 0.00 0.00 98,750.00 0 0 % 0 

        โครงการพัฒนาศักยภาพผูส๎ูงอายุ 0.00 50,350.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชวีิตของ

เด็กและเยาวชน 
0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

  
      

โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชวีิตของ

ผูส๎ูงอายุ 
0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 
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โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชวีิตของ

สตรีและสถาบันครอบครัว 
0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 

  
      

โครงการพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพใจของ

ผูส๎ูงอายุ 
0.00 0.00 23,060.00 0 0 % 0 

        โครงการวัยใสหํางไกลยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000 

  
      

โครงการวัยใสหํางไกลยาเสพติด ประจ าปี 

2560 
0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0 

  
      

โครงการสํงเสริมพัฒนาศักยภาพกลุํมสตรี

แมบํ๎านต าบลน้ าบํอหลวง 
0.00 29,142.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการหวํงใย ใสํใจผ๎ูสูงวัย 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0 

  รวมค่าใช้สอย 21,360.00 106,252.00 156,070.00 230,000     140,000 

  รวมงบด าเนนิงาน 21,360.00 106,252.00 156,070.00 230,000     140,000 

    งบเงินอุดหนุน               

    เงนิอุดหนุน               

      เงินอุดหนุนสํวนราชการ 13,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      เงินอุดหนุนเอกชน 230,000.00 55,000.00 55,000.00 0 0 % 0 

  รวมเงนิอุดหนุน 243,000.00 55,000.00 55,000.00 0     0 

  รวมงบเงนิอุดหนุน 243,000.00 55,000.00 55,000.00 0     0 

  รวมงานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 264,360.00 161,252.00 211,070.00 230,000     140,000 

  รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 274,360.00 161,252.00 492,540.00 621,970     500,730 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                

  งานกีฬาและนันทนาการ               

    งบด าเนินงาน               

    ค่าใช้สอย               

  
    

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า

ลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 
              

        คําใช๎จํายในการแขํงขันกีฬาตา๎นภัยยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการแขงํขันกีฬาท๎องถิ่นรวมใจต๎านภัยยา

เสพติด  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชยีงใหมํ 
0.00 0.00 0.00 35,000 -100 % 0 

  
      

โครงการแขงํขันกีฬาในระดับต าบล องค๑การ

บริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง 
0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 

  

      

โครงการแขงํขันกีฬาในระดับต าบล องค๑การ

บริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวงอ าเภอ 

สันป่าตอง  จังหวัดเชยีงใหมํ 

0.00 0.00 0.00 75,000 -100 % 0 

  รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 110,000     100,000 

    ค่าวัสดุ               

      วัสดุกีฬา 5,630.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมค่าวัสดุ 5,630.00 0.00 0.00 0     0 

  รวมงบด าเนนิงาน 5,630.00 0.00 0.00 110,000     100,000 
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  งบเงินอุดหนุน               

    เงนิอุดหนุน               

      เงินอุดหนุนเอกชน 2,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน๑ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมเงนิอุดหนุน 2,000.00 0.00 0.00 0     0 

  รวมงบเงนิอุดหนุน 2,000.00 0.00 0.00 0     0 

  รวมงานกีฬาและนันทนาการ 7,630.00 0.00 0.00 110,000     100,000 

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน               

    งบด าเนินงาน               

    ค่าใช้สอย               

  
    

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า

ลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 
              

        โครงการถวายเทียนพรรษา 250.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการธรรมสัญจร 0.00 1,650.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการประเพณียี่เป็งในการสบืสาน

ศลิปวัฒนธรรมจารีตประเพณีท๎องถิ่น 
0.00 85,054.00 0.00 0 0 % 0 

  

      

โครงการสืบสานประเพณีสระเกล๎าด าหัว

ผูส๎ูงอายุ และประเพณีวันสงกรานต๑ต าบล 

น้ าบํอหลวง 

0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0 
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โครงการสืบสานประเพณีสระเกล๎าด าหัว

ผูส๎ูงอายุและประเพณีวันสงกรานต๑ต าบลน้ าบํอ

หลวง 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 

  
      

โครงการสืบฮีตสานฮอยประเพณียี่เป็งน้ าบํอ

หลวง 
0.00 0.00 0.00 40,000 150 % 100,000 

        โครงการแสงธรรมสอํงใจสร๎างสายใยชุมชน 0.00 0.00 0.00 12,000 -100 % 0 

  รวมค่าใช้สอย 250.00 86,704.00 0.00 102,000     150,000 

  รวมงบด าเนนิงาน 250.00 86,704.00 0.00 102,000     150,000 

    งบเงินอุดหนุน               

    เงนิอุดหนุน               

      เงินอุดหนุนสํวนราชการ 0.00 14,000.00 16,000.00 13,000 0 % 13,000 

      เงินอุดหนุนเอกชน 38,500.00 88,000.00 33,000.00 13,000 153.85 % 33,000 

      เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน๑ 10,000.00 10,000.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมเงนิอุดหนุน 48,500.00 112,000.00 49,000.00 26,000     46,000 

  รวมงบเงนิอุดหนุน 48,500.00 112,000.00 49,000.00 26,000     46,000 

  รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 48,750.00 198,704.00 49,000.00 128,000     196,000 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว               

    งบเงินอุดหนุน               

    เงนิอุดหนุน               

      เงินอุดหนุนองค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น 0.00 0.00 20,000.00 0 0 % 0 

      เงินอุดหนุนสํวนราชการ 28,000.00 32,000.00 33,000.00 22,000 45.45 % 32,000 

  รวมเงนิอุดหนุน 28,000.00 32,000.00 53,000.00 22,000     32,000 

  รวมงบเงนิอุดหนุน 28,000.00 32,000.00 53,000.00 22,000     32,000 

  รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 28,000.00 32,000.00 53,000.00 22,000     32,000 

  รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  84,380.00 230,704.00 102,000.00 260,000     328,000 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา               

    งบเงินอุดหนุน               

    เงนิอุดหนุน               

      เงินอุดหนุนสํวนราชการ 90,806.62 0.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมเงนิอุดหนุน 90,806.62 0.00 0.00 0     0 

  รวมงบเงนิอุดหนุน 90,806.62 0.00 0.00 0     0 

  รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 90,806.62 0.00 0.00 0     0 

  



73 

 

 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน               

    งบลงทุน               

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

      คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค               

  
      

โครงการกํอสร๎างก าแพงกันดิน หมูทํี่ 8 บ๎าน

หว๎ยโท๎ง 
0.00 0.00 0.00 0 100 % 302,000 

  
      

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

เข๎าประปา หมูํที่ 11 
87,475.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

ทางเข๎าป่าช๎า หมูํที่ 5 
227,884.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

ทางเข๎าป่าช๎า หมูํที่ 5 ตั้งจาํยรายการใหมํ 
800,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เลียบเหมอืงไม๎ไรํลอ หมูทํี่ 7 
140,568.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการกํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยมชนดิ 1 ชํอง หมูํ

ที่ 9 บ๎านต๎นแก๎ว 
0.00 0.00 0.00 0 100 % 178,000 

  

      

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า แบบมีฝาปิด

สายน้ าบํอหลวง - หว๎ยโท๎ง หมูํที่ 3 บ๎านแพะสัน

ใหมํ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 323,000 
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โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็กพร๎อมฝาราง หมูทํี่ 6 
150,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  

      

โครงการงานเดินทํอเมนต๑ประปา ขนาด 2 นิว้ 

ทํอพีอ ีPN 6.3 ยาว 400 เมตร เครื่องสูบน้ า

แบบจมน้ า ขนาด 2 นิว้ 5.5 แรงม๎า ตูค๎อนโท

ลพร๎อมอุปกรณ๑สูบน้ า หมูํที่ 3 

134,406.80 0.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการงานถมหินคลุกบดอัดแนํน ซอย 5 

(ซอยกลางทุํง) หมูทํี่ 4 
49,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการเจาะบํอบาดาล หมูทํี่ 10 บ๎านสันเหนอื 200,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการเจาะบํอบาดาล หมูทํี่ 8 บ๎านหว๎ยโท๎ง 438,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,227,333.80 0.00 0.00 0     803,000 

  รวมงบลงทุน 2,227,333.80 0.00 0.00 0     803,000 

  รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 2,227,333.80 0.00 0.00 0     803,000 

  รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,318,140.42 0.00 0.00 0     803,000 
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แผนงานการเกษตร               

  งานส่งเสรมิการเกษตร               

    งบบุคลากร               

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)               

      คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 0.00 0.00 158,670.00 220,080 3 % 226,680 

  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 158,670.00 220,080     226,680 

  รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 158,670.00 220,080     226,680 

    งบด าเนินงาน               

    ค่าตอบแทน               

  
    

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
0.00 0.00 32,740.00 8,820 2.95 % 9,080 

      คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,000 

  รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 32,740.00 8,820     10,080 

    ค่าใช้สอย               

  
    

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า

ลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 
              

        คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000 -40 % 3,000 

        โครงการชุนชนพอเพียง 0.00 20,315.00 0.00 0 0 % 0 

  



76 

 

 

      โครงการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 0.00 17,595.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการผลติและขยายเชื้อบิวเวอร๑เรียและไตร

โคเดอร๑มาํ 
0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

  

      

โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพคณะกรรมการ

ศูนย๑ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลน้ าบํอ

หลวง 

17,520.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  

      

โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพคณะกรรมการ

ศูนย๑บริการและถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ต าบลน้ าบํอหลวง 

0.00 0.00 0.00 15,000 33.33 % 20,000 

  
      

โครงการอบรมจัดท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ สารไลํ

แมลง 
0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0 

  รวมค่าใช้สอย 17,520.00 37,910.00 0.00 30,000     43,000 

    ค่าวัสดุ               

      วัสดุการเกษตร 6,020.00 8,000.00 0.00 10,000 -50 % 5,000 

  รวมค่าวัสดุ 6,020.00 8,000.00 0.00 10,000     5,000 

  รวมงบด าเนนิงาน 23,540.00 45,910.00 32,740.00 48,820     58,080 
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  งบเงินอุดหนุน               

    เงนิอุดหนุน               

      เงินอุดหนุนสํวนราชการ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0 0 % 0 

  รวมเงนิอุดหนุน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0     0 

  รวมงบเงนิอุดหนุน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0     0 

  รวมงานส่งเสรมิการเกษตร 53,540.00 75,910.00 221,410.00 268,900     284,760 

  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้               

    งบด าเนินงาน               

    ค่าใช้สอย               

  
    

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า

ลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 
              

        โครงการจัดท าแนวกันไฟต าบลน้ าบํอหลวง 0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000 

  
      

โครงการจัดท าแนวกันไฟอนุรักษ๑ป่าชุมชนต าบล

น้ าบํอหลวง 
0.00 0.00 27,000.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการรณรงค๑ป้องกันไฟป่า และแก๎ไขปัญหา

หมอกควัน 
0.00 10,000.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการรณรงค๑ป้องกันไฟป่าและแก๎ไขปัญหา

หมอกควัน 
0.00 0.00 8,900.00 11,000 -9.09 % 10,000 
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รวมค่าใช้สอย 0.00 10,000.00 35,900.00 41,000     40,000 

  รวมงบด าเนนิงาน 0.00 10,000.00 35,900.00 41,000     40,000 

  รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 0.00 10,000.00 35,900.00 41,000     40,000 

  รวมแผนงานการเกษตร 53,540.00 85,910.00 257,310.00 309,900     324,760 
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แผนงานงบกลาง               

  งบกลาง               

    งบกลาง               

    งบกลาง               

      เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 92,104.25 88,046.50 88,930.00 115,000 -4.95 % 109,305 

      เบีย้ยังชีพผ๎ูสูงอายุ 0.00 0.00 0.00 8,562,000 -19.01 % 6,934,676 

      เบีย้ยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 2,083,200 15.21 % 2,400,000 

      เบีย้ยังชีพผ๎ูป่วยเอดส๑ 132,000.00 138,000.00 138,000.00 150,000 -4 % 144,000 

      ส ารองจําย 206,238.00 1,200.00 20,504.00 242,550 -58.77 % 100,000 

      รายจํายตามขอ๎ผูกพัน 187,000.00 90,000.00 90,000.00 190,000 -52.63 % 90,000 

  
    

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวน

ท๎องถิ่น (กบท.) 
120,000.00 142,000.00 143,317.60 158,310 -2.93 % 153,677 

  รวมงบกลาง 737,342.25 459,246.50 480,751.60 11,501,060     9,931,658 

  รวมงบกลาง 737,342.25 459,246.50 480,751.60 11,501,060     9,931,658 

  รวมงบกลาง 737,342.25 459,246.50 480,751.60 11,501,060     9,931,658 

  รวมแผนงานงบกลาง 737,342.25 459,246.50 480,751.60 11,501,060     9,931,658 

  รวมทุกแผนงาน 16,753,141.69 17,297,467.33 17,632,350.26 33,000,000     33,000,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง 

อ าเภอ สันป่าตอง จังหวัดเชยีงใหมํ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  งานบริหารทั่วไป รวม 7,839,300 บาท 

    งบบุคลากร รวม 5,847,120 บาท 

      เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท 

      เงินเดอืนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินเดือนของผ๎ูบริหารท๎องถิ่น  

ได๎แกํ 

1.เงินเดอืนนายกองค๑การบริหารสํวนต าบล 

  ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท 

2.เงินเดอืนรองนายกองค๑การบริหารสํวน  

  ต าบลในอัตราเดือนละ 11,220 บาท  

  จ านวน 2 อัตรา โดยค านวณตั้งจาํยไว๎ 12 เดือน 

    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

วําด๎วยคําตอบแทนนายกองค๑การบริหารสํวนต าบล  

รองนายกองค๑การบริหารสํวนต าบล  ประธานสภา 

องค๑การบริหารสํวนต าบล รองประธานสภาองค๑การบริหาร

สํวนต าบล สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล และ

เลขานุการสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลพ.ศ.2554 แก๎ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
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      เงินคาํตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายกฯ/รองนายก

ฯ ได๎แกํ 

1.คําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก อบต.อัตราเดือน

ละ 1,750 บาท 

2.คําตอบแทนประจ าต าแหนํงรองนายก อบต. อัตราเดือน

ละ 880 บาท 

   จ านวน 2 อัตรา โดยค านวณ  ตั้งจาํย 12 เดือน 

   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําดว๎ย

คําตอบแทนนายกองค๑การบริหารสํวนต าบล  

รองนายกองค๑การบริหารสํวนต าบล  ประธานสภาองค๑การ

บริหารสํวนต าบล รองประธานสภาองค๑การบริหารสํวน

ต าบล สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลและเลขานุการ

สภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  

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

      

      เงินคาํตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําตอบแทนพิเศษผู๎บริหารได๎แกํ 

1.คําตอบแทนพิเศษนายก อบต.อัตราเดือนละ  

   1,750 บาท 

2.คําตอบแทนพิเศษรองนายก อบต.อัตราเดือนละ 

     880 บาท 

    จ านวน 2 อัตรา  โดยค านวณ  ตั้งจาํย 12 เดือน 

    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

วําด๎วยคําตอบแทนนายกองค๑การบริหารสํวนต าบล  

รองนายกองค๑การบริหารสํวนต าบล  ประธานสภาองค๑การ

บริหารสํวนต าบล รองประธานสภาองค๑การบริหารสํวน

ต าบล สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลและเลขานุการ

สภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  

พ.ศ.2554 แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
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เงินคาํตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค๑การ

บริหารสํวนต าบล 
จ านวน 86,400 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต.  

ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท   

โดยค านวณตั้งจาํยไว๎ไมํเกิน  12 เดือน 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

วําด๎วยคําตอบแทนนายกองค๑การบริหารสํวนต าบล  

รองนายกองค๑การบริหารสํวนต าบล  ประธานสภาองค๑การ

บริหารสํวนต าบล รองประธานสภาองค๑การบริหารสํวน

ต าบล สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลและเลขานุการ

สภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  

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

      

      เงินคาํตอบแทนสมาชิกสภาองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 2,059,200 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําตอบแทนสมาชิก อปท.ได๎แกํ 

1.คําตอบแทนประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ  

   11,220 บาท   

2.คําตอบแทนรองประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 

     9,180 บาท 

3.คําตอบแทนเลขานุการสภา อบต.  อัตราเดือนละ 

     7,200 บาท   

4.คําตอบแทนสมาชิกสภา อบต.    อัตราเดือนละ 

     7,200 บาท  

    จ านวน 20 อัตรา โดยค านวณตั้งจาํยไว๎ 12 เดือน 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

วําด๎วยคําตอบแทนนายกองค๑การบริหารสํวนต าบล  

รองนายกองค๑การบริหารสํวนต าบล  ประธานสภาองค๑การ

บริหารสํวนต าบล รองประธานสภาองค๑การบริหารสํวน

ต าบล สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลและเลขานุการ

สภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  

พ.ศ.2554 แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
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      เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,103,20 บาท 

      เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 2,098,860 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินเดือนพนักงานสํวนต าบล  

เงินปรับปรุงเงนิเดือนประจ าปีและอัตราเงินเดอืนที่ปรับ

เพิ่มขึน้ ตามประกาศคณะกรรมการองค๑การบริหารสํวนต าบล

จังหวัดเชยีงใหมํ เรื่องหลักเกณฑ๑เกี่ยวกับอัตราเงินเดอืนและ

วิธีการจาํยเงนิเดือน และประโยชน๑ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่5) ตั้ง

จาํยจากเงินรายได๎ โดยตั้งจํายไว๎จ านวน 12 เดือน 

      

      เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน จ านวน 84,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินเพิ่มคําตอบแทนพิเศษรายเดือน 

ให๎แกํปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบล ระดับกลาง ในอัตราเดือน

ละ  7,000  บาท  จ านวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท.  

และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ๑การให๎ขา๎ราชการหรือ

พนักงานสํวนท๎องถิ่นได๎รับเงนิคําตอบแทนนอกเหนอืจาก

เงินเดอืน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือส านักงาน  

ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่  

16 กุมภาพันธ๑ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก

จาํยเงนิคําตอบแทนนอกเหนอืจากเงนิเดือน  การก าหนดให๎

ข๎าราชการการหรอืพนักงานสํวนท๎องถิ่น ระดับ 8 ขึน้ไป  ได๎รับ

เงินเดอืนคําตอบแทนเป็นรายเดือนเทํากับอัตราเงินประจ า

ต าแหนํง และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค๑การ

บริหารสํวนต าบลจังหวัดเชียงใหมเํรื่องหลักเกณฑ๑และเงื่อนไข

เกี่ยวกับอัตราเงินเดอืนและวิธีการจาํยเงนิเดือน และประโยชน๑

ตอบแทนอื่น (แก๎ไขเพิ่มเติมฉบับที ่31)   

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
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      เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 168,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินประจ าต าแหนํงของพนักงานสํวนต าบลต าแหนงํ

ผูบ๎ริหาร ได๎แกํ ปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบล อัตราเดือน

ละ 7,000 บาท รองปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบลอัตราเดือน

ละ3,500 บาท 

และหัวหนา๎ส านักปลัด อัตราเดือนละ 3,500 บาท  

ตั้งจาํยจากเงินรายได๎ โดยตั้งจํายไว๎จ านวน 12 เดือน 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค๑การบริหารสํวนต าบล

จังหวัดเชยีงใหมํ  เรื่องหลักเกณฑ๑และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลขององค๑การบริหารสํวนต าบล  

(แก๎ไขเพิ่มเติมฉบับที ่31)   

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 

      

     คําจา๎งลูกจ๎างประจ า จ านวน 232,920 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําจา๎งลูกจ๎างประจ าพร๎อมเงนิปรับปรุง

ประจ าปี ขององค๑การบริหารสํวนต าบล ตามประกาศ

คณะกรรมการองค๑การบริหารสํวนต าบลจังหวัด

เชยีงใหมํ เรื่อง หลักเกณฑ๑เกี่ยวกับอัตราคําจา๎งและการให๎

ลูกจา๎งขององค๑การบริหารสํวนต าบลได๎รับคําจ๎าง  

(ฉบับที ่4) โดยค านวณตั้งจาํยไว๎ไมํเกิน 12 เดือน 

      

      คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 463,680 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําตอบแทน  คําตอบแทนพิเศษ ให๎แกํพนักงานจา๎ง

ตามภารกิจและคาํตอบแทนให๎แกํพนักงานจา๎งทั่วไป ตาม

ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค๑การบริหารสํวนต าบล

จังหวัดเชยีงใหมํเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจา๎ง 

(ฉบับที ่3) โดยค านวณตั้งจาํยไว๎ไมํเกิน 12 เดือน 

      

      เงินเพิ่มตําง ๆของพนักงานจา๎ง จ านวน 55,740 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให๎แกํพนักงานจา๎ง

ตามภารกิจและพนักงานจา๎งทั่วไป  

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค๑การบริหารสํวนต าบล

จังหวัดเชยีงใหมํ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ๑เกี่ยวกับการให๎

พนักงานสํวนต าบล ลูกจา๎ง และพนักงานจา๎งขององค๑การ

บริหารสํวนต าบล ได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที ่2) 
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    งบด าเนินงาน รวม 1,945,180 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 295,560 บาท 

      
คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่น 
จ านวน 113,560 บาท 

      

    -เพื่อจาํยเป็นเงินประโยชน๑ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษแกํ

พนักงานองค๑การบริหารสํวนต าบล  ลูกจา๎ง  และพนักงานจา๎ง

องค๑การบริหารสํวนต าบล 

-เพื่อจาํยเป็นคําตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจํายได๎ตาม

ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงนิประโยชน๑

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี

แกํพนักงานสวํนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่0808.2/

ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําดว๎ยการก าหนดเงนิประโยชน๑

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี

แกํพนักงานสวํนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 

3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  

ดํวนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ๑ 2558   

เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนด

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด

เงินประโยชน๑ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงิน

รางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจา๎ง และ

พนักงานจา๎งขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2558 

4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  

ดํวนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559  

เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และ

วิธีการก าหนดประโยชน๑ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมี

ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
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      คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 3,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎กับ

พนักงานสํวนต าบลและพนักงานจา๎ง ที่ได๎รับอนุมัติให๎ปฏิบัติ

หนา๎ที่นอกเวลาราชการปกติ หรอื วันหยุดราชการ  ตาม

ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายเงนิตอบ

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  

ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2559  

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําดว๎ยการเบิกจํายเงนิตอบ

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

      คําเชาํบ๎าน จ านวน 144,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําเชาํบ๎านของพนักงานสํวนต าบลตามสิทธิที่จะ

ได๎รับ  ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําเชําบ๎านของ

ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2548  

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําเชําบ๎านของ

ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2551 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําเชําบ๎านของ

ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862  

ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ๑และวิธีการเกี่ยวกับ

การเบิกจํายเงนิคําเชาํบ๎านของขา๎ราชการสํวนท๎องถิ่น 
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      เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 35,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานสํวน

ต าบลตามสิทธิที่ควรจะได๎รับ  ตามระเบียบและหนังสือสั่ง

การ  ดังนี้   

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาบุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541    

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาบุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น  

(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549   

3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257  

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง

การศกึษาและคําเลําเรียน 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013   

ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ๑ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศกึษาบุตร  

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522  

ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง

การศกึษาและคําเลําเรียน 

      

      ค่าใช้สอย รวม 989,000 บาท 

      รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 150,000 บาท 

      

    (1)  คําเย็บหนังสือหรอืเข๎าปกหนังสอื 

เพื่อจาํยเป็นคําจา๎งในการเย็บหนังสือ หรอืเข๎าปกหนังสอืหรอื

เอกสารรูปเลํมอื่นใด 

(2)  คําโฆษณาและเผยแพรํ 

เพื่อจาํยเป็นคําจา๎งเหมาท าป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจา๎ง

ท าโปสเตอร๑การบันทึกภาพยนตร๑วีดีโอเทป วีดีทัศน๑คําล๎างอัด

ขยายรูปถําย การจา๎งโฆษณาและเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ ในสื่อ

ประเภทตํางๆ เชนํ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน๑ หนังสือพมิพ๑ 

วารสาร แผํนพับ ป้ายประชาสัมพันธ๑ สิ่งพิมพ๑ตาํงๆ ฯลฯ 

 

 

 

 

      



88 

 

(3)  คําธรรมเนียม 

เพื่อจาํยเป็นคําธรรมเนียมรวมทั้งคําธรรมเนียมป้าย

ยานพาหนะ คําธรรมเนียมศาล คําธรรมเนียมที่ดนิและ

คําธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิกจํายได๎ในประเภทรายจํายนี้ 

(4)  คําใช๎จํายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ๑ขอ๎มูล ขําวสาร 

เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ๑ 

ข๎อมูล ขําวสาร เชนํวารสาร การจัดท าแผนํพับ 

เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีวีดทีัศน๑ วีดีโอเทป

ป้ายประชาสัมพันธ๑ สื่อสิ่งพิมพ๑ตาํงๆ ฯลฯ 

(5)  คําเชาํเครื่องถํายเอกสาร คําถํายเอกสาร 

เพื่อจาํยเป็นคําถํายเอกสารที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน หรอื

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 

(6)  คําจา๎งเหมาบริการ 

เพื่อจาํยเป็นคําจา๎งเหมาบริการให๎ผ๎ูรับจ๎างเหมาท าการอยําง

หนึ่ง อยํางใดซึ่งมิใชํเป็นการประกอบดัดแปลงตอํเติมเสริมสร๎าง

ครุภัณฑ๑หรอืสิ่งกํอสร๎าง 

ฯลฯ เชนํคําจา๎งเหมาสูบน้ าคําบริการก าจัดปลวกคําล๎างอัดฉีด

รถยนต๑คาํจา๎งเหมาหรอืของที่ระลึกตํางๆคําจา๎งเหมาดูแลรักษา

ต๎นไมส๎วนไม๎ประดับสวนหยํอมสนามหญ๎าหรอืที่สาธารณะ

คําจา๎งเหมาล๎างท าความสะอาดถนนคําจา๎งเหมาจัดเก็บขยะ

และสิ่งปฏิกูลและคําจา๎งเหมาอื่นๆ ฯลฯที่เป็นกิจการในอ านาจ

หนา๎ที่ และสามารถเบิกจํายในประเภทรายจาํยนี้ 

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท 0808.2/ว 7120  ลง

วันที ่ 9 ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ๑การเบิกจาํยเงนิ

คําจา๎งเหมาบริการขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น  

(7)   คําเชาํพืน้ที่ส าหรับจัดท าเว็บไซต๑ 

เพื่อจาํยเป็นคําเชาํพืน้ที่ส าหรับจัดท าเว็บไซต๑ (Website)เป็น

ราคาตอํปี 

(8)   คําจดทะเบียนเว็บไซต๑ 

เพื่อจาํยเป็นคําจดทะเบียนเว็บไซต๑ (Website) 

 Domain name  เป็นราคาตอํปี 
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(9)   คําเชาํที่ดนิ 

เพื่อจาํยเป็นคําเชาํที่ดนิส าหรับด าเนินกิจการในอ านาจหน๎าที่

ขององค๑การบริหารสํวนต าบลเป็นราคาตอํปี 

(10) คําจัดท าประกันภัยรถราชการขององค๑การบริหารสํวน

ต าบลน้ าบํอหลวงที่มีลักษณะการใชง๎านที่กํอให๎เกิดความเสี่ยง

ในการกํอให๎เกิดอุบัติเหตุ 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําจัดท าประกันภัยรถราชการขององค๑การบริหาร

สํวนต าบลน้ าบํอหลวงที่มีลักษณะการใชง๎านที่กํอให๎เกิดความ

เสี่ยงในการกํอให๎เกิดอุบัติเหตุ 

      

 

   



90 

 

 

      รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 20,000 บาท 

      

    1.เพื่อจาํยเป็นคํารับรองในการตอ๎นรับบุคคล หรอืคณะบุคคล

ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรอืเยี่ยมชม  

หรอืศกึษาดูงานรวมทั้งเจา๎หนา๎ที่ที่เกี่ยวข๎องในการรวํมต๎อนรับ

บุคคลหรือคณะบุคคล เชนํ คําอาหาร 

คําเครื่องดื่ม คําใช๎จํายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองและ

คําบริการอื่นที่จ าเป็นต๎องจาํยเกี่ยวกับการรับรอง โดยถือปฏิบัติ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4 /ว 2381 

ลงวันที่ 28  กรกฎาคม 2548 เรื่องการตัง้งบประมาณและการ

เบิกจํายเงนิคํารับรองหรอืคําเลี้ยงรับรองขององค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น  

2. เพื่อจาํยเป็นคําเลี้ยงรับรอง ในการประชุมสภาท๎องถิ่นหรอื

คณะกรรมการหรอืคณะอนุกรรมการ  

ที่ได๎รับแตํงตั้งตามกฎหมาย หรอืตามระเบียบ หรอืหนังสือสั่งการ

ของกระทรวงมหาดไทย หรอืการประชุมระหวํางองค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่นกับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรอืองค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรอืเอกชน ฯลฯ เชนํ  

คําอาหาร คําเครื่องดื่ม เครื่องใช๎ในการเลี้ยงรับรอง 

และคําบริการอื่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4 /ว 2381   

ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตัง้งบประมาณและการ

เบิกจํายเงนิคํารับรองหรอืคําเลี้ยงรับรองขององค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น 

      

      
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย

หมวดอื่นๆ 
      

        คําของรางวัล หรอืเงินรางวัล จ านวน 1,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําของรางวัลเงินรางวัลและของที่ระลึกในงานหรอื

กิจกรรมหรอืพิธีตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับภารกิจ 
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        คําใช๎จํายในการจัดการเลือกตั้ง ผูบ๎ริหารและสมาชิกสภาท๎องถิ่น จ านวน 440,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าโครงการเลือกตั้งขององค๑การ

บริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหนงํวําง และ

กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให๎มกีารเลือกตั้งใหมํ 

และกรณีอื่นๆ ) อีกทั้งให๎ความรํวมมอืในการประชาสัมพันธ๑ การ

ณรงค๑ หรอืการให๎ขอ๎มูลขําวสารแกํประชาชนให๎ทราบถึงสิทธิ

และหนา๎ที่และการมสีํวนรวํมทางการเมอืงในการเลือกตั้งสภา

ผูแ๎ทนราษฎรและหรอืสมาชิกวุฒิสภา โดยจํายเป็นคําใช๎จําย

เกี่ยวกับการจัดสถานที่ คําวัสดุ เครื่องเขยีน  และอุปกรณ๑  คํา

ถํายเอกสาร  คําพิมพ๑เอกสารและสิ่งพิมพ๑  คําหนังสือ  คําใช๎จําย

ในการตดิตํอสื่อสาร  คําเชาํอุปกรณ๑ตํางๆ  คํากระเป๋าหรอืสิ่งที่

ใช๎บรรจุเอกสาร คําของสมนาคุณ คําอาหารวํางและเครื่องดื่มคํา

สมนาคุณวิทยากร  คําอาหาร  คํายานพาหนะ คําป้ายโครงการ

คําป้ายประชาสัมพันธ๑ คําตอบแทนคณะกรรมการ คําใช๎จํายอื่นที่

จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/

ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทาง

การจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น  

2) ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวําด๎วย การ

เลือกตั้ง สมาชิกสภาท๎องถิ่นหรอืผูบ๎ริหารท๎องถิ่น พ.ศ.

2545 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่3)  พ.ศ.2554 

      

        คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 150,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ หรอืไป

อบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และนอก

ราชอาณาจักร ของผ๎ูบริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานสํวน

ต าบล พนักงานจา๎ง  รวมทั้งผ๎ูที่ได๎รับค าสั่งจากนายกฯ ให๎ปฏิบัติ

หนา๎ที่เพื่อประโยชน๑ขององค๑การบริหารสํวนต าบล โดยจํายเป็น

คําเบีย้เลีย้งเดินทาง คําพาหนะ คําเชาํที่พัก คําบริการจอด

รถ ณ ทําอากาศยาน คําผาํนทางดวํนพิเศษคําธรรมเนียมในการ

ใช๎สนามบิน คําลงทะเบียนตํางๆและคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง  

ที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรอืไปติดตอํ
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ราชการ  ตามระเบียบ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไป

ราชการของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2555 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไป

ราชการของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไป

ราชการของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 

        คําพวงมาลัย ชอํดอกไม๎ กระเชา๎ดอกไม๎ และพวงมาลา จ านวน 1,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําพวงมาลัย   ชํอดอกไม๎   กระเชา๎ดอกไม๎และพวง

มาลา   ตามความจ า เป็น  ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว 1284 ลง

วันที ่10  พฤศจกิายน 2530  เรื่อง  การเบิกจํายคําดอกไม๎เพื่อ

มอบใหบ๎ุคคลตํางๆ คําพวงมาลา และพานประดับพุํม

ดอกไม๎  สรุปมีนัยส าคัญดังนี้ 

1. เบิกจํายจากเงินงบประมาณ หมวดคําตอบแทน ใช๎สอยและ

วัสดุ 

2. คําพวงมาลัย ชํอดอกไม๎ กระเชา๎ดอกไม๎ ส าหรับมอบให๎ผ๎ูมี

เกียรติ ชาวตํางประเทศและคูํสมรสที่เดินทางเข๎ามาหรอืออกจาก

ประเทศไทยคนละไมเํกิน 300 บาท 

3. คําพวงมาลา หรอืพานประดับพุํมดอกไม๎ ส าหรับ

วาง ณ อนุเสาวรยี๑ ครั้งละไมํเกิน 1,000 บาท 

4. คําพวงมาลาส าหรับวางศพผูม๎ีเกียรติ พวงละไมํเกิน 400 บาท 

2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค 0514/36272  ลง

วันที ่ 11  สิงหาคม  2530 เรื่อง การเบิกจํายคําดอกไม๎เพื่อมอบ

ให๎บุคคลตําง ๆ คําพวงมาลา และพานประดับพุํมดอกไม๎ 
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โครงการฝกึอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพขององค๑การบริหาร

สํวนต าบลน้ าบํอหลวง 

จ านวน 80,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายในการจัดท า โครงการฝกึอบรมหลักสูตร

การพัฒนาศักยภาพขององค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอ

หลวง วัตถุประสงค๑โครงการเพื่อให๎ผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาและ

เจ๎าหนา๎ที่ขององค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง มีความรู๎

ความเข๎าใจ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงาน อัน

จะน าไปสูํการปฏิบัติงานที่ถูกต๎องตรงตามระเบียบและข๎อ

กฎหมายใหเ๎ป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยการฝึกอบรม โดยจําย

เป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการ คําวัสดุ เครื่องเขยีน และอุปกรณ๑ คํา

ถํายเอกสาร  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําสมนาคุณ

วิทยากร คําอาหาร คํายานพาหนะ   

คําป้ายโครงการ  คําที่พัก คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม

ส าหรับการจัดท าโครงการ 

ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ ดังนี้   

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค๑การบริหารสํวน

ต าบล พ ศ 2537 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให๎แกํองค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการฝึกอบรม

ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557     

(ส านักงานปลัด) 

(แผนพัฒนาท๎องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564 ล าดับ

ที ่ 8 หนา๎  229) 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ๑และการอ านวยความ

สะดวกในการบริการประชาชนของ อบต.น้ าบํอหลวง 

จ านวน 97,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายในการจัดท า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

งานประชาสัมพันธ๑และการอ านวยความสะดวกในการบริการ

ประชาชนของ  

อบต.น้ าบํอหลวง วัตถุประสงค๑โครงการเพื่อให๎ความสะดวก

ให๎แกํประชาชนที่มาติดตอํราชการและผลติสื่อ

ประชาสัมพันธ๑ โดยการจา๎งเหมาบุคคลภายนอก 

จ านวน 1 คน ระยะเวลา 12 เดือน ส าหรับการจัดท า

โครงการ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ 

ดังนี้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กร

ปกครองสวํนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 

(ส านักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-

2564)  หนา๎ 227 ข๎อ 7 

      

      คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินเพื่อให๎สามารถใช๎

งานได๎ตามปกติ กรณีเป็นการจ๎างเหมาทั้งคําสิ่งของและ

คําแรงงาน  ให๎จาํยจากคําใช๎สอย  สํวนกรณีที่องค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่นเป็นผ๎ูด าเนินการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินเองให๎

ปฏิบัติ  ดังนี้                            

(1)  คําจา๎งเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให๎จาํยจากคําใช๎สอย  

(2)  คําสิ่งของที่ซือ้มาใช๎ในการบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎จํายจากคํา

วัสดุ 
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      ค่าวัสดุ รวม 338,000 บาท 

      วัสดุส านักงาน จ านวน 90,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุส านักงาน  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรอืตามปกติมีอายุการใชง๎าน

ไมํยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้น เชนํ หนังสือพมิพ๑หนังสอืเอกสาร วารสาร แบบพิมพ๑

หมึก น้ าดื่ม ฯลฯ รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 

1. รายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตํอเตมิ  หรอืปรับปรุงวัสดุ   

2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย๑สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    

3. รายจํายที่ตอ๎งช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชนํ คําขนสํง คํา

ภาษี  คําประกันภัย คําติดตัง้ เป็นต๎นตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 

      

      วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุไฟฟ้าและวทิยุ  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่ง

สิ่งของที่มลีักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรอืตามปกติมีอายุ

การใชง๎านไมํยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไป

ในระยะเวลาอันสั้น ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
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      วัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัว รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่ง

สิ่งของที่มลีักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวรหรอืตามปกติมีอายุ

การใชง๎านไมํยืนนานสิน้เปลืองหมดไป หรอืเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสัน้ ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 

      

      วัสดุยานพาหนะและขนสํง จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่ง

สิ่งของที่มลีักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรอืตามปกติมีอายุ

การใชง๎านไมํยืนนานสิน้เปลือง หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสัน้ ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
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      วัสดุเชือ้เพลิงและหลํอลื่น จ านวน 120,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุเชือ้เพลิงและหลํอลื่น รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่ง

สิ่งของที่มลีักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรอืตามปกติมีอายุ

การใชง๎านไมํยืนนานสิน้เปลืองหมดไป หรอืเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสัน้ ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 

      

      วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ จ านวน 3,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่ง

สิ่งของที่มลีักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรอืตามปกติมีอายุ

การใชง๎านไมํยืนนานสิน้เปลืองหมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสัน้  ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
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      วัสดุเครื่องแตงํกาย จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุเครื่องแตงํกาย  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่ง

สิ่งของที่มลีักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรอืตามปกติมีอายุ

การใชง๎านไมํยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไป

ในระยะเวลาอันสั้น ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร๑ จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของ

ที่มลีักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรอืตามปกติมีอายุการใช๎

งานไมํยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสัน้  รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 

1.  รายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตํอเตมิ  หรอืปรับปรุงวัสดุ   

2.  รายจํายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ที่มรีาคาตอํหนวํย

หรอืตํอชุดไมํเกิน 20,000  บาท 

3.  รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย๑สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    

4. รายจํายที่ตอ๎งช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชนํ คําขนสํง คําภาษี  

คําประกันภัย คําติดตัง้ เป็นต๎น ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
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      ค่าสาธารณูปโภค รวม 322,620 บาท 

      คําไฟฟ้า จ านวน 220,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําไฟฟ้าส าหรับอาคารส านักงานอาคารสิ่งปลูกสร๎าง

อื่นรวมถึงทรัพย๑สนิตํางๆ ที่อยูํในความรับผดิชอบขององค๑การ

บริหารสํวนต าบล หรอืองค๑การบริหารสํวนต าบลใหก๎ารสนับสนุน 

      

      คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล จ านวน 6,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําน้ าประปาส าหรับอาคารส านักงานอาคารสิ่งปลูก

สร๎างอื่นรวมถึงทรัพย๑สนิตํางๆ ที่อยูํในความรับผดิชอบของ

องค๑การบริหารสํวนต าบลหรอืองค๑ใหก๎ารสนับสนุน 

      

      คําบริการโทรศัพท๑ จ านวน 24,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําโทรศัพท๑ส านักงานและโทรศัพท๑เคลื่อนที่และ

หมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการดังกลําวและ

คําใช๎จํายที่เกิดขึน้จากการใชบ๎ริการ เชนํ คําเชาํเครื่อง คําเชาํ

หมายเลขโทรศัพท๑  คําบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ  ส าหรับใช๎ในกิจการ

ขององค๑การบริหารสํวนต าบล 

      

      คําบริการไปรษณีย๑ จ านวน 2,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําบริการไปรษณีย๑  คําธนาณัติ  คําดวงตราไปรษณี

ยากร  คําเชาํตู๎ไปรษณีย๑  คําธรรมเนียมการโอนเงนิในระบบ

บริหารการเงนิการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส๑ (GFMIS) 

      

      คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 70,620 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําบริการสื่อสารและโทรคมนาคมเชนํ คําโทร

ภาพ (โทรสาร) คําเทเลกซ๑  คําวิทยุติดตามตัว คําวิทยุสื่อสาร คํา

สื่อสารผํานดาวเทียมคําใชจ๎าํยเกี่ยวกับการใชร๎ะบบอินเทอร๑เน็ต

รวมถึงอนิเทอร๑เน็ตการ๑ดและคําสื่อสารอื่นๆ เชนํ คําเคเบิล้ทีวี คํา

เชาํชํองสัญญาณดาวเทียม เป็นต๎น และให๎หมายความรวมถึง

คําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎ใชบ๎ริการดังกลําวและคําใช๎จํายที่เกิดขึน้

เกี่ยวกับการใชบ๎ริการ 
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    งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท 

      รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท 

      รายจํายอื่น จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อน าผล

การประเมนิมาประกอบการวางแผนบริหารงานให๎ตอบสนองตํอ

ความตอ๎งการของประชาชนและน าผลการประเมินมา

ประกอบการขอก าหนดประโยชน๑ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ

(โบนัส) โดยการจา๎งหนํวยงานหรอืสถาบันที่เป็นกลาง ท าแบบ

ส ารวจ และประเมินผลความพึงพอใจผ๎ูใชบ๎ริการ 

      

   

 

    งบเงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท 

      เงนิอุดหนุน รวม 27,000 บาท 

      เงินอุดหนุนสํวนราชการ จ านวน 27,000 บาท 

      

    -อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสันป่าตอง จ านวน 27,000บาท 

เพื่อจาํยเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี

อ าเภอสันป่าตอง 

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 279 ข๎อ 2 
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  งานวางแผนสถติิและวิชาการ รวม 377,065 บาท 

    งบบุคลากร รวม 311,580 บาท 

      เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 311,580 บาท 

      เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 311,580 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินเดือนพนักงานสํวนต าบล  

เงินปรับปรุงเงนิเดือนประจ าปีและอัตราเงินเดอืนที่ปรับ

เพิ่มขึน้ ตามประกาศคณะกรรมการองค๑การบริหารสํวนต าบล

จังหวัดเชยีงใหมํ เรื่องหลักเกณฑ๑เกี่ยวกับอัตราเงินเดอืนและ

วิธีการจาํยเงนิเดือน และประโยชน๑ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่5)  

ตั้งจาํยจากเงินรายได๎ โดยตั้งจํายไว๎จ านวน 12 เดือน 

      

    งบด าเนินงาน รวม 65,485 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 18,485 บาท 

      
คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่น 
จ านวน 12,485 บาท 

      

    -เพื่อจาํยเป็นเงินประโยชน๑ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษแกํ

พนักงานองค๑การบริหารสํวนต าบล  ลูกจา๎ง  และพนักงานจา๎ง

องค๑การบริหารสํวนต าบล 

-เพื่อจาํยเป็นคําตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจํายได๎ตาม

ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงนิประโยชน๑

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี

แกํพนักงานสวํนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลง

วันที ่29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําดว๎ยการก าหนดเงนิประโยชน๑ตอบแทนอื่น

เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงาน

สํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจาํยอื่นขององค๑กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
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3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ๑ 2558   

เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน

ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงิน

ประโยชน๑ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจ าปีส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจา๎ง และพนักงานจา๎ง

ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น พ.ศ. 2558 

4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 

เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และ

วิธีการก าหนดประโยชน๑ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ าปี 

      คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 1,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎กับ

พนักงานสํวนต าบลและพนักงานจา๎ง ที่ได๎รับอนุมัติให๎ปฏิบัติ

หนา๎ที่นอกเวลาราชการปกติ หรอื วันหยุดราชการ  ตาม

ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายเงนิตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2559  

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําดว๎ยการเบิกจํายเงนิตอบ

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
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      เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานสํวนต าบล

ตามสิทธิที่ควรจะได๎รับ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาบุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541    

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาบุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   

3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257  

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง

การศกึษาและคําเลําเรียน 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  ลง

วันที ่18 กุมภาพันธ๑ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาบุตร  

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลง

วันที ่9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง

การศกึษาและคําเลําเรียน 

      

      ค่าใช้สอย รวม 47,000 บาท 

      
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย

หมวดอื่นๆ 
      

        คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 47,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ หรอืไป

อบรม ประชุม สัมมนาในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร  

ของพนักงานสํวนต าบล พนักงานจา๎ง  รวมทั้งผ๎ูที่ได๎รับค าสั่งจาก

นายกฯ ให๎ปฏิบัติหนา๎ที่เพื่อประโยชน๑ขององค๑การบริหารสํวน

ต าบล โดยจํายเป็นคําเบีย้เลีย้งเดินทาง คําพาหนะ คําเชาํที่

พัก คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผาํนทางดวํนพิเศษ

คําธรรมเนียมในการใชส๎นามบิน คําลงทะเบียนตํางๆและ

คําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง ที่เดินทางไปประชุม  อบรม สัมมนา   

ดูงาน  หรอืไปติดตอํราชการ  ตามระเบียบ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไป

ราชการของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2555 
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไป

ราชการของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไป

ราชการของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
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  งานบริหารงานคลัง รวม 1,645,800 บาท 

    งบบุคลากร รวม 1,317,780 บาท 

      เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,317,780 บาท 

      เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 1,155,780 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินเดือนพนักงานสํวนต าบล  

เงินปรับปรุงเงนิเดือนประจ าปีและอัตราเงินเดอืนที่ปรับ

เพิ่มขึน้ ตามประกาศคณะกรรมการองค๑การบริหารสํวนต าบล

จังหวัดเชยีงใหมํ เรื่องหลักเกณฑ๑เกี่ยวกับอัตราเงินเดอืนและ

วิธีการจาํยเงนิเดือน และประโยชน๑ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่5)  

ตั้งจาํยจากเงินรายได๎ โดยตั้งจํายไว๎จ านวน 12 เดือน 

      

      เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 42,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินประจ าต าแหนํงของพนักงานสํวนต าบลต าแหนงํ

ผูบ๎ริหาร ได๎แกํ ผูอ๎ านวยการกองคลัง อัตราเดือนละ 3,500 บาท

ตั้งจาํยจากเงินรายได๎  โดยตั้งจํายไว๎จ านวน 12 เดือนตาม

ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค๑การบริหารสํวนต าบล

จังหวัดเชยีงใหมํ  เรื่องหลักเกณฑ๑และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลขององค๑การบริหารสํวนต าบล (แก๎ไขเพิ่มเติม

ฉบับที ่31) ประกาศ  ณ  วันที ่ 10 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 

      

      คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 108,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําตอบแทน  คําตอบแทนพิเศษ ให๎แกํพนักงานจา๎ง

ตามภารกิจและคาํตอบแทนให๎แกํพนักงานจา๎งทั่วไป ตาม

ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค๑การบริหารสํวนต าบล

จังหวัดเชยีงใหมํเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจา๎ง  

(ฉบับที ่3) โดยค านวณตั้งจาํยไว๎ไมํเกิน 12 เดือน 

      

      เงินเพิ่มตําง ๆของพนักงานจา๎ง จ านวน 12,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให๎แกํพนักงานจา๎งตาม

ภารกิจและพนักงานจา๎งทั่วไป  

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค๑การบริหารสํวนต าบล

จังหวัดเชยีงใหมํ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ๑เกี่ยวกับการให๎

พนักงานสํวนต าบล ลูกจา๎ง และพนักงานจา๎งขององค๑การบริหาร

สํวนต าบล ได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที ่2) 
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    งบด าเนินงาน รวม 252,020 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 74,020 บาท 

     
คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่น 
จ านวน 66,020 บาท 

      

    -เพื่อจาํยเป็นเงินประโยชน๑ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษแกํ

พนักงานองค๑การบริหารสํวนต าบล ลูกจา๎งและพนักงานจา๎ง

องค๑การบริหารสํวนต าบล 

-เพื่อจาํยเป็นคําตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจํายได๎ตาม

ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงนิประโยชน๑

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี

แกํพนักงานสวํนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลง

วันที ่29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําดว๎ยการก าหนดเงนิประโยชน๑ตอบแทนอื่น

เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงาน

สํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจาํยอื่นขององค๑กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 

3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ๑ 2558   

เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน

ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงิน

ประโยชน๑ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจ าปีส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจา๎ง และพนักงานจา๎ง

ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น พ.ศ. 2558 

4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559  

เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และ

วิธีการก าหนดประโยชน๑ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ าปี 
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-เพื่อจาํยเป็นคําตอบแทนประชาคมหมูบํ๎านที่ได๎รับแตํงตั้งให๎เป็น

กรรมการจัดซื้อจัดจ๎าง  และกรรมการตรวจงานจา๎ง ตามหนังสือ

ที่มท0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546  

      คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 3,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎กับ

พนักงานสํวนต าบลและพนักงานจา๎ง ที่ได๎รับอนุมัติให๎ปฏิบัติ

หนา๎ที่นอกเวลาราชการปกติ หรอื วันหยุดราชการ  ตาม

ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายเงนิตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2559  

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําดว๎ยการเบิกจํายเงนิตอบ

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

      เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานสํวนต าบล

ตามสิทธิที่ควรจะได๎รับ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาบุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541    

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาบุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   

3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลง

วันที ่28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง

การศกึษาและคําเลําเรียน 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  ลง

วันที ่18 กุมภาพันธ๑ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาบุตร  

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลง

วันที ่9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง

การศกึษาและคําเลําเรียน 
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      ค่าใช้สอย รวม 77,000 บาท 

      รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 35,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นรายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการตาํง ๆ  เชนํ คําเชาํ

เครื่องถํายเอกสาร คําถํายเอกสาร คําเย็บหนังสือหรอืเข๎าปก

หนังสือ คําธรรมเนียมตําง ๆ คําโฆษณาและเผยแพรํรายจําย

เกี่ยวกับการจา๎งเหมาโฆษณาเผยแพรํทางวิทยุกระจายเสียง

โทรทัศน๑และโรงมหรสพ  คําจา๎งเหมาจัดท าป้ายไวนิล

ประชาสัมพันธ๑ รวมทั้งจา๎งเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจ

หนา๎ที่ขององค๑การบริหารสํวนต าบล 

      

      
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย

หมวดอื่นๆ 
      

        คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ หรอืไป

อบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

ของพนักงานสํวนต าบล พนักงานจา๎ง  รวมทั้งผ๎ูที่ได๎รับค าสั่งจาก

นายกฯ ให๎ปฏิบัติหนา๎ที่เพื่อประโยชน๑ขององค๑การบริหารสํวน

ต าบล โดยจํายเป็นคําเบีย้เลีย้งเดินทาง คําพาหนะ คําเชาํที่

พัก คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผาํนทางดวํนพิเศษ

คําธรรมเนียมในการใชส๎นามบิน คําลงทะเบียนตํางๆและ

คําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง ที่เดินทางไปประชุม  อบรม สัมมนา   

ดูงาน  หรอืไปติดตอํราชการ  ตามระเบียบ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไป

ราชการของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2555 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไป

ราชการของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไป

ราชการของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
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      คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 12,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินเพื่อให๎สามารถใช๎

งานได๎ตามปกติ กรณีเป็นการจ๎างเหมาทั้งคําสิ่งของและ

คําแรงงาน  ให๎จาํยจากคําใช๎สอย  สํวนกรณีที่องค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่นเป็นผ๎ูด าเนินการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินเองให๎

ปฏิบัติ  ดังนี้                            

(1)  คําจา๎งเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให๎จาํยจากคําใช๎สอย  

(2) คําสิ่งของที่ซือ้มาใช๎ในการบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎จํายจากคํา

วัสดุ 

      

      ค่าวัสดุ รวม 61,000 บาท 

      วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุส านักงาน  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรอืตามปกติมีอายุการใชง๎าน

ไมํยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้น เชนํ หนังสือพมิพ๑ หนังสือเอกสาร วารสาร แบบพิมพ๑

หมึก น้ าดื่ม ฯลฯ รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 

1. รายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตํอเตมิ  หรอืปรับปรุงวัสดุ   

2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย๑สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ     

3. รายจํายที่ตอ๎งช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชนํ คําขนสํง คําภาษี   

คําประกันภัย  คําติดตัง้ เป็นต๎น ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
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      วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ จ านวน 1,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่ง

สิ่งของที่มลีักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรอืตามปกติมีอายุ

การใชง๎านไมํยืนนานสิน้เปลืองหมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสัน้  ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร๑ จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของ

ที่มลีักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรอืตามปกติมีอายุการใช๎

งานไมํยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสัน้  รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 

1. รายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตํอเตมิ  หรอืปรับปรุงวัสดุ   

2. รายจํายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ที่มรีาคาตอํหนวํย

หรอืตํอชุดไมํเกิน 20,000  บาท 

3. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย๑สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    

4. รายจํายที่ตอ๎งช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชนํ คําขนสํง คําภาษี 

คําประกันภัย  คําติดตัง้  เป็นต๎น ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
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      ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท 

      คําบริการไปรษณีย๑ จ านวน 40,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําบริการไปรษณีย๑  คําธนาณัติ  คําดวงตราไปรษณี

ยากร  คําเชาํตู๎ไปรษณีย๑  คําธรรมเนียมการโอนเงนิในระบบ

บริหารการเงนิการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส๑ (GFMIS) 

      

    งบลงทุน รวม 76,000 บาท 

      ค่าครุภัณฑ์ รวม 76,000 บาท 

      ครุภัณฑ๑ส านักงาน       

        
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑ส านักงาน ตูเ๎หล็ก 2 บาน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพงานกองคลัง 

จ านวน 44,000 บาท 

      

    เพื่อจัดซื้อตูเ๎หล็ก 2 บาน จ านวน 8 ตู๎ ซึ่งครุภัณฑ๑ดังกลําว อยูํใน

บัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ๑ปี 2560 ประจ าเดือนมนีาคม และมี

คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ 

1.ตู๎เหล็ก 2 บาน 

ตามคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

ขนาด 2 บาน (มอก.) 

1.มีมือจับชนิดบิด 

2.มีแผนํช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน 

3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑ๑อุตสาหกรรม   

(กองคลัง) 

(จัดหาตามตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ของส านักมาตรฐาน

งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ)   

(แผนพัฒนาท๎องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ล าดับที่

2  หนา๎  316) 
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        โครงการจัดซื้อเครื่องท าลายเอกสาร จ านวน 32,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําเครื่องท าลายเอกสาร จ านวน 1 เครื่อง ซึ่ง

ครุภัณฑ๑ดังกลําว อยูํในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ๑

ปี 2560 ประจ าเดือนมนีาคม และมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ 

1.แบบท าลายครั้งละ 20 แผํน 

ตามคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้   

1.ขนาดที่ก าหนดเป็นแบบท าลายขั้นต่ าตํอครัง้ 

2.ขนาดกระดาษที่ยํอยไมํกว๎างกวํา 4 มิลลเิมตร 

(กองคลัง) 

(จัดหาตามตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ของส านักมาตรฐาน

งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ)   

(แผนพัฒนาท๎องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ล าดับ

ที ่1 หนา๎  316) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 634,500 บาท 

    งบบุคลากร รวม 600,000 บาท 

      เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 600,000 บาท 

      คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 540,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําตอบแทน  คําตอบแทนพิเศษ ให๎แกํพนักงานจา๎ง

ตามภารกิจและคาํตอบแทนให๎แกํพนักงานจา๎งทั่วไป ตาม

ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค๑การบริหารสํวนต าบล

จังหวัดเชยีงใหมํเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจา๎ง 

(ฉบับที ่3) โดยค านวณตั้งจาํยไว๎ไมํเกิน 12 เดือน 

      

      เงินเพิ่มตําง ๆของพนักงานจา๎ง จ านวน 60,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให๎แกํพนักงานจา๎งตาม

ภารกิจและพนักงานจา๎งทั่วไป  

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค๑การบริหารสํวนต าบล

จังหวัดเชยีงใหมํ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ๑เกี่ยวกับการให๎

พนักงานสํวนต าบล ลูกจา๎ง และพนักงานจา๎งขององค๑การบริหาร

สํวนต าบล ได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที ่2) 

      

    งบด าเนินงาน รวม 34,500 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 24,500 บาท 

      
คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่น 
จ านวน 22,500 บาท 

      

    -เพื่อจาํยเป็นเงินประโยชน๑ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษแกํ

พนักงานองค๑การบริหารสํวนต าบล  ลูกจา๎ง  และพนักงานจา๎ง

องค๑การบริหารสํวนต าบล 

-เพื่อจาํยเป็นคําตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจํายได๎ตาม

ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงนิประโยชน๑

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี

แกํพนักงานสวํนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
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2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลง

วันที ่29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําดว๎ยการก าหนดเงนิประโยชน๑ตอบแทนอื่น

เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงาน

สํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจาํยอื่นขององค๑กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 

3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ๑ 2558   

เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน

ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงิน

ประโยชน๑ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจ าปีส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจา๎ง และพนักงานจา๎ง

ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น พ.ศ. 2558 

4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559  

เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และ

วิธีการก าหนดประโยชน๑ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ าปี 

      คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎กับ

พนักงานสํวนต าบลและพนักงานจา๎ง ที่ได๎รับอนุมัติให๎ปฏิบัติ

หนา๎ที่นอกเวลาราชการปกติ หรอื วันหยุดราชการ  ตาม

ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายเงนิตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2559  

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําดว๎ยการเบิกจํายเงนิตอบ

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
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      ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

      
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย

หมวดอื่นๆ 
      

        คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ หรอืไป

อบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

ของพนักงานสํวนต าบล พนักงานจา๎ง  รวมทั้งผ๎ูที่ได๎รับค าสั่งจาก

นายกฯ ให๎ปฏิบัติหนา๎ที่เพื่อประโยชน๑ขององค๑การบริหารสํวน

ต าบล โดยจํายเป็นคําเบีย้เลีย้งเดินทาง คําพาหนะ คําเชาํที่

พัก คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผาํนทางดวํนพิเศษ

คําธรรมเนียมในการใชส๎นามบิน คําลงทะเบียนตํางๆและ

คําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง ที่เดินทางไปประชุม  อบรม สัมมนา   

ดูงาน  หรอืไปติดตอํราชการ  ตามระเบียบ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไป

ราชการของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2555 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไป

ราชการของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไป

ราชการของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
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  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย รวม 44,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 44,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 34,000 บาท 

      
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย

หมวดอื่นๆ 
      

        โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชวํงเทศกาลปีใหมํ จ านวน 12,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชํวง

เทศกาลปีใหม ํวัตถุประสงค๑โครงการเพื่อให๎บริการประชาชน

ในชํวงเทศกาลปีใหมแํละให๎ค าแนะน านักเดินทาง นักทํองเที่ยว  

ในการเดินทางผํานในพื้นที่ต าบลน้ าบํอหลวงไปยังสถานที่

ทํองเที่ยว   เพื่อเป็นการสอดสํอง ป้องปรามผ๎ูที่มปีัจจัยเสี่ยงตอํ

การที่จะกํอใหเ๎กิดอุบัติเหตุ เพื่อเป็นการป้องกัน  และลดปัญหา

อุบัติเหตุจากการใชย๎วดยานพาหนะบนท๎องถนน และการ

ให๎ ความชํวยเหลือผ๎ูประสบภัย ในการกู๎ชีพและกู๎ภัย จาก

อุบัติเหตุบนท๎องถนน โดยใหบ๎ริการให๎ความชํวยเหลือ แนะน า ผู๎

ที่ใชร๎ถใช๎ถนนสัญจรไปมา ให๎ความชํวยเหลือ การปฐมพยาบาลผ๎ู

ประสบเหตุ โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนและในชํวงเทศกาลปี

ใหมํ 2561  โดยจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ

ดังนี้  เชนํ คําป้ายโครงการ  คําใช๎จํายในการเดินทางไป

ราชการ และคําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็น รายละเอียดตาม

โครงการฯ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค๑การบริหาร

สํวน ต าบล พ.ศ. 2537 

2)พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 190 ข๎อ 1 
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        โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชวํงเทศกาลสงกรานต๑ จ านวน 12,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชํวง

เทศกาลสงกรานต๑ วัตถุประสงค๑โครงการเพื่อให๎บริการประชาชน

ในชํวงเทศกาลสงกรานต๑และใหค๎ าแนะน านัก

เดินทาง นักทํองเที่ยวในการเดินทางผาํนในพื้นที่ต าบลน้ าบํอ

หลวงไปยังสถานที่ทํองเที่ยว  เพื่อเป็นการสอดสํอง ป้องปรามผ๎ูที่

มีปัจจัยเสี่ยงตํอการที่จะกํอใหเ๎กิดอุบัติเหตุ เพื่อเป็นการ

ป้องกัน  และลดปัญหาอุบัติเหตุจากการใชย๎วดยานพาหนะบน

ท๎องถนน และการให๎ ความชํวยเหลือผ๎ูประสบภัย ในการกู๎ชีพ

และกู๎ภัย จากอุบัติเหตุบนท๎องถนนโดยใหบ๎ริการให๎ความ

ชํวยเหลือ แนะน า ผูท๎ี่ใชร๎ถใช๎ถนนสัญจรไปมา ให๎ความ

ชํวยเหลือ การปฐมพยาบาลผ๎ูประสบเหตุ โดยผลัดเปลี่ยน

หมุนเวียนและในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ 2561  โดยจํายเป็น

คําใช๎จํายเกี่ยวกับการด าเนินโครงการดังนี้  เชนํ คําป้าย

โครงการ  คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ และคําใช๎จํายอื่นที่

จ าเป็น รายละเอียดตามโครงการฯ ตามระเบียบ กฎหมาย และ

หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค๑การบริหาร

สํวน ต าบล พ.ศ. 2537 

2)พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 191 ข๎อ 2 
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โครงการอบรมให๎ความรูป๎ระชาชนในการป้องกันบรรเทาสาธารณ

ภัย 

จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายตามโครงการอบรมให๎ความรู๎ประชาชนใน

การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค๑โครงการเพื่อ

เตรียมความพรอ๎มในการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นและหลังเกิด

เหต ุเพื่อให๎ประชาชนได๎รับรู๎ถึงขั้นตอนการขอรับความชํวยเหลือ

กรณีเกิดเหตุสาธารณภัยจากหนํวยงานภาครัฐ โดยการจัด

ฝกึอบรมประชาชน โดยเบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับการด าเนิน

โครงการดังนี้  เชนํ คําป้ายโครงการ คําอาหารกลางวัน อาหาร

วํางและเครื่องดื่ม คําถํายเอกสาร และคําใช๎จํายอื่นที่

จ าเป็น รายละเอียดตามโครงการฯ ตามระเบียบ กฎหมาย และ

หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค๑การบริหาร

สํวน ต าบล พ.ศ. 2537 

2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการฝึกอบรม

ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557 

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 193 ข๎อ 5 

      

   

      ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

      วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุเครื่องดับเพลิง  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่ง

สิ่งของที่มลีักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรอืตามปกติมีอายุ

การใชง๎านไมํยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสัน้ ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
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แผนงานการศึกษา 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 731,580 บาท 

    งบบุคลากร รวม 504,840 บาท 

      เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 504,840 บาท 

      เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 342,840 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินเดือนพนักงานสํวนต าบล  

เงินปรับปรุงเงนิเดือนประจ าปีและอัตราเงินเดอืนที่ปรับ

เพิ่มขึน้ ตามประกาศคณะกรรมการองค๑การบริหารสํวนต าบล

จังหวัดเชยีงใหมํ เรื่องหลักเกณฑ๑เกี่ยวกับอัตราเงินเดอืนและ

วิธีการจาํยเงนิเดือน และประโยชน๑ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่5)  

ตั้งจาํยจากเงินรายได๎ โดยตั้งจํายไว๎จ านวน 12 เดือน 

      

      เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 42,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินประจ าต าแหนํงของพนักงานสํวนต าบลต าแหนงํ

ผูบ๎ริหาร ได๎แกํ หัวหนา๎กองการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม อัตราเดือนละ 3,500 บาท ตั้งจาํยจากเงิน

รายได๎  โดยตั้งจํายไว๎จ านวน 12 เดือนตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานองค๑การบริหารสํวนต าบลจังหวัด

เชยีงใหมํเรื่องหลักเกณฑ๑และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลขององค๑การบริหารสํวนต าบล  

(แก๎ไขเพิ่มเติมฉบับที ่31) ประกาศ ณ  วันที ่  

10 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 

      

      คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 108,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําตอบแทน  คําตอบแทนพิเศษ ให๎แกํพนักงานจา๎ง

ตามภารกิจและคาํตอบแทนให๎แกํพนักงานจา๎งทั่วไป ตาม

ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค๑การบริหารสํวนต าบล

จังหวัดเชยีงใหมํเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจา๎ง 

(ฉบับที ่3) โดยค านวณตั้งจาํยไว๎ไมํเกิน 12 เดือน 
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      เงินเพิ่มตําง ๆของพนักงานจา๎ง จ านวน 12,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให๎แกํพนักงานจา๎งตาม

ภารกิจและพนักงานจา๎งทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานองค๑การบริหารสํวนต าบลจังหวัดเชียงใหมํ เรื่อง ก าหนด

หลักเกณฑ๑เกี่ยวกับการให๎พนักงานสํวนต าบล ลูกจา๎ง และ

พนักงานจา๎งขององค๑การบริหารสํวนต าบล ได๎รับเงินเพิ่มการ

ครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที ่2) 

      

    งบด าเนินงาน รวม 226,740 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 62,240 บาท 

      
คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่น 
จ านวน 18,240 บาท 

      

    -เพื่อจาํยเป็นเงินประโยชน๑ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษแกํ

พนักงานองค๑การบริหารสํวนต าบล  ลูกจา๎ง  และพนักงานจา๎ง

องค๑การบริหารสํวนต าบล 

-เพื่อจาํยเป็นคําตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจํายได๎ตาม

ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงนิประโยชน๑

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี

แกํพนักงานสวํนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลง

วันที ่29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําดว๎ยการก าหนดเงนิประโยชน๑ตอบแทนอื่น

เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงาน

สํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจาํยอื่นขององค๑กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
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3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ๑ 2558   

เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน

ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงิน

ประโยชน๑ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจ าปีส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจา๎ง และพนักงานจา๎ง

ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น พ.ศ. 2558 

4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559  

เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และ

วิธีการก าหนดประโยชน๑ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ าปี 

      คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎กับ

พนักงานสํวนต าบลและพนักงานจา๎ง ที่ได๎รับอนุมัติให๎ปฏิบัติ

หนา๎ที่นอกเวลาราชการปกติ หรอื วันหยุดราชการ  ตาม

ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายเงนิตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2559  

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําดว๎ยการเบิกจํายเงนิตอบ

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
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      คําเชาํบ๎าน จ านวน 42,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําเชาํบ๎านของพนักงานสํวนต าบลตามสิทธิที่จะ

ได๎รับ  ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําเชําบ๎านของขา๎ราชการ

สํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2548  

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําเชําบ๎านของขา๎ราชการ

สํวนท๎องถิ่น  (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2551 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําเชําบ๎านของขา๎ราชการ

สํวนท๎องถิ่น  (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง

วันที ่12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ๑และวิธีการเกี่ยวกับการ

เบิกจํายเงนิคําเชาํบ๎านของขา๎ราชการสํวนท๎องถิ่น 

      

      ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 

      รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นรายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการตาํง ๆ  เชนํ คําเชาํ

เครื่องถํายเอกสาร คําถํายเอกสาร คําเย็บหนังสือหรอืเข๎าปก

หนังสือ คําธรรมเนียมตําง ๆ คําโฆษณาและเผยแพรํรายจําย

เกี่ยวกับการจา๎งเหมาโฆษณาเผยแพรํทางวิทยุกระจายเสียง

โทรทัศน๑และโรงมหรสพ  คําจา๎งเหมาจัดท าป้ายไวนิล

ประชาสัมพันธ๑ รวมทั้งจา๎งเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจ

หนา๎ที่ขององค๑การบริหารสํวนต าบล 
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รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย

หมวดอื่นๆ 
      

        คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ หรอืไป

อบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และนอก

ราชอาณาจักร ของพนักงานสํวนต าบล พนักงานจา๎ง  รวมทั้งผ๎ูที่

ได๎รับค าสั่งจากนายกฯ ให๎ปฏิบัติหนา๎ที่เพื่อประโยชน๑ขององค๑การ

บริหารสํวนต าบล โดยจํายเป็นคําเบีย้เลีย้งเดินทาง คําพาหนะ คํา

เชาํที่พัก คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผาํนทางดวํน

พิเศษคําธรรมเนียมในการใชส๎นามบิน คําลงทะเบียนตํางๆและ

คําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง ที่เดินทางไประชุม  อบรม  สัมมนา   

ดูงาน  หรอืไปติดตอํราชการ  ตามระเบียบ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไป

ราชการของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2555 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไป

ราชการของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไป

ราชการของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 

      

        โครงการจัดงานวันเด็กแหงํชาติ จ านวน 60,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงํชาติ โดย

จาํยเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ

ดังนี้  เชนํ คํา สถานที่จัดงาน (คําบ ารุง) คําป้ายประชาสัมพันธ๑

งาน คําเชาํเครื่องเสียง เต็นท๑ โต๏ะ เก๎าอี ้เวท ีอาหารวํางและ

เครื่องดื่ม คําวัสดุในการจัดงาน และคําใช๎จํายอื่นที่

จ าเป็น รายละเอียดตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงํชาติ ตาม

ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค๑การบริหาร

สํวน ต าบล พ.ศ. 2537 และ แก๎ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับที ่3 พ.ศ. 2542)  
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1347  ลง

วันที ่19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คําใช๎จํายในการจัดงาน

ตํางๆ ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น 

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 3722  ลง

วันที ่10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซ๎อมความเข๎าใจเกี่ยวกับ

คําใช๎จํายในการจัดงานตํางๆ ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น 

4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัด

งาน การจัดการแขงํขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขงํขัน

กีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 

(กองการศกึษาศาสนาและวัฒนธรรมองค๑การบริหารสํวนต าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 171 ข๎อ 4 

      คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 25,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินเพื่อให๎สามารถใช๎

งานได๎ตามปกติ กรณีเป็นการจ๎างเหมาทั้งคําสิ่งของและ

คําแรงงาน  ให๎จาํยจากคําใช๎สอย  สํวนกรณีที่องค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่นเป็นผ๎ูด าเนินการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินเองให๎

ปฏิบัติ  ดังนี้                            

(1)  คําจา๎งเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให๎จาํยจากคําใช๎สอย  

(2) คําสิ่งของที่ซือ้มาใช๎ในการบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎จํายจากคํา

วัสดุ 
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      ค่าวัสดุ รวม 54,500 บาท 

      วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุส านักงาน  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรอืตามปกติมีอายุการใชง๎าน

ไมํยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้น เชนํ หนังสือพมิพ๑ หนังสือเอกสาร วารสาร แบบพิมพ๑

หมึก น้ าดื่มฯลฯ รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 

1. รายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตํอเตมิ  หรอืปรับปรุงวัสดุ   

2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย๑สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    

3. รายจํายที่ตอ๎งช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชนํ คําขนสํงคําภาษี   

คําประกันภัย  คําติดตัง้ เป็นต๎น ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 

      

      วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 2,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุไฟฟ้าและวทิยุ  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่ง

สิ่งของที่มลีักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรอืตามปกติมีอายุ

การใชง๎านไมํยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสัน้ ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
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      วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ จ านวน 2,500 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่ง

สิ่งของที่มลีักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรอืตามปกติมีอายุ

การใชง๎านไมํยืนนานสิน้เปลืองหมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสัน้  ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร๑ จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของ

ที่มลีักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรอืตามปกติมีอายุการใช๎

งานไมํยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสัน้  รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 

1. รายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตํอเตมิ  หรอืปรับปรุงวัสดุ   

2. รายจํายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ที่มรีาคาตอํหนวํย

หรอืตํอชุดไมํเกิน 20,000  บาท 

3. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย๑สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    

4.  รายจํายที่ตอ๎งช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชนํ คําขนสํง   

คําภาษี คําประกันภัย คําติดตัง้ เป็นต๎น ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 

      



127 

 

  งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา รวม 3,842,352 บาท 

    งบบุคลากร รวม 2,130,360 บาท 

      เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,130,360 บาท 

      เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 1,515,960 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงนิเดือนประจ าปี และเงินปรับ

ตามประกาศคณะกรรมการขา๎ราชการองค๑การบริหารสํวน

ต าบล ก าหนดของข๎าราชการครูโรงเรียนอนุบาลต าบลน้ าบํอ

หลวง และศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอ

หลวงตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค๑การบริหารสํวนต าบลน้ า

บํอหลวง โดยค านวณตั้งจาํยไว๎ไมํเกิน 12 เดือน 

ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.4/ว 1157  ลง

วันที ่13 มิถุนายน 2560  เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท า

งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเงิน

อุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 

      

   

 

   
 

      เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน จ านวน 67,200 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินคําตอบแทนรายเดือนในอัตราเทํากับเงินวทิยฐานะ

ที่ได๎รับของข๎าราชการครู 

ซึ่งได๎รับเงินวทิยฐานะตามกฎหมายวําดว๎ยเงนิเดือน เงินวทิย

ฐานะ และเงินประจาต าแหนํงของขา๎ราชการครูยกเว๎นข๎าราชการ

ครูที่ได๎รับเงนิวิทยฐานะช านาญการ ของขา๎ราชการครูโรงเรียน

อนุบาลต าบลน้ าบํอหลวง 

ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.4/ว 1157   

ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560  เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท า

งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเงิน

อุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
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      เงินวทิยฐานะ จ านวน 67,200 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินวิทยฐานะของขา๎ราชการครูโรงเรียนอนุบาลต าบล

น้ าบํอหลวงตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.4/ว 1157   

ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560  เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท า

งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเงิน

อุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 

      

      คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 432,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําตอบแทน  คําตอบแทนพิเศษ ให๎แกํพนักงานจา๎ง

ตามภารกิจและคาํตอบแทนให๎แกํพนักงานจา๎งทั่วไป ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานองค๑การบริหารสํวนต าบลจังหวัดเชียงใหมํ

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจา๎ง 

(ฉบับที ่3) โดยค านวณตั้งจาํยไว๎ไมํเกิน 12 เดือน 

      

      เงินเพิ่มตําง ๆของพนักงานจา๎ง จ านวน 48,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให๎แกํพนักงานจา๎งตาม

ภารกิจและพนักงานจา๎งทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานองค๑การบริหารสํวนต าบลจังหวัดเชียงใหมํ เรื่อง ก าหนด

หลักเกณฑ๑เกี่ยวกับการให๎พนักงานสํวนต าบล ลูกจา๎ง และ

พนักงานจา๎งขององค๑การบริหารสํวนต าบล ได๎รับเงินเพิ่มการ

ครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที ่2) 
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    งบด าเนินงาน รวม 1,231,992 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 107,745 บาท 

      
คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่น 
จ านวน 78,945 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินประโยชน๑ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษแกํ

ผูอ๎ านวยการโรงเรียน ครูผูชํ๎วย ลูกจา๎ง และพนักงานจา๎งองค๑การ

บริหารสํวนต าบล 

-เพื่อจาํยเป็นคําตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจํายได๎ตาม

ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงนิประโยชน๑

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํ

พนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจาํยอื่นขององค๑กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลง

วันที ่29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําดว๎ยการก าหนดเงนิประโยชน๑ตอบแทนอื่น

เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงาน

สํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจาํยอื่นขององค๑กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 

3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ๑ 2558   

เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน

ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน๑

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี

ส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจา๎ง และพนักงานจา๎งขององค๑กร

ปกครองสวํนท๎องถิ่น พ.ศ. 2558 

4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559  

เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และ

วิธีการก าหนดประโยชน๑ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ าปี 
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      เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 28,800 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของผ๎ูอ านวยการ

โรงเรียน ครูผูชํ๎วย ตามสิทธิที่ควรจะได๎รับ ตามระเบียบและ

หนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาบุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2541    

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาบุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   

3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลง

วันที ่28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง

การศกึษาและคําเลําเรียน 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013 ลง

วันที ่18 กุมภาพันธ๑ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาบุตร 

      

      ค่าใช้สอย รวม 645,090 บาท 

      
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด

อื่นๆ 
      

        คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ หรอืไป

อบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

ของพนักงานสํวนต าบล พนักงานจา๎ง  รวมทั้งผ๎ูที่ได๎รับค าสั่งจาก

นายกฯ ให๎ปฏิบัติหนา๎ที่เพื่อประโยชน๑ขององค๑การบริหารสํวน

ต าบล โดยจํายเป็นคําเบีย้เลีย้งเดินทาง คําพาหนะ คําเชาํที่

พัก คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผาํนทางดวํนพิเศษ

คําธรรมเนียมในการใชส๎นามบิน คําลงทะเบียนตํางๆและคําใช๎จําย

อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง ที่เดินทางไปประชุม อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรอื

ไปติดตอํราชการ  ตามระเบียบ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไป

ราชการของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2555 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไป

ราชการของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไป

ราชการของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
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        คําใช๎จํายในการพัฒนาครูผูด๎ูแลเด็ก/ผูด๎ูแลเด็กของศูนย๑พัฒนาเด็ก จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนาครูผูด๎ูแลเด็ก/ผูด๎ูแลเด็กของ

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง  

(เงินอุดหนุนส าหรับสํงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ

ท๎องถิ่น) คนๆละ2,000  บาท 

      

        
โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศกึษาของโรงเรียน

อนุบาลองค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง 

จ านวน 481,290 บาท 

      

    1. คําอาหารกลางวัน (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร

กลางวัน) เป็นเวลา  2  ภาคเรียน อัตรามื้อละ  20  บาทตํอ

คน  เป็นเวลา  200  วัน  จ านวนเด็กนักเรียน 63  คน  (ยอดเด็ก

นักเรียน  ณ  10  มิถุนายน  2560)  จ านวน  252,000  บาท ตาม

หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/

ว 2989  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซักซ๎อมแนวทาง

การจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท ดํวนที่สุด 0816.2/

ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการ

จัดท างบประมาณรายจํายรองรับเงนิอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษา

ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

2. คําจัดการศึกษาตั้งแตรํะดับอนุบาลจนจบการศกึษาขั้น

พืน้ฐาน  ของโรงเรียนอนุบาลองค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอ

หลวง เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศกึษา

ตั้งแตรํะดับอนุบาลจนจบการศกึษาขั้น

พืน้ฐาน จ านวน 178,290  บาท 

 

3.  คําใช๎จําย ตามแผนปฏิบัติการทางการศกึษา ของโรงเรียน

อนุบาลองค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง ในการด าเนิน

โครงการตามแผนปฏิบัติการทางการศกึษาของโรงเรียนอนุบาล

องค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง  จ านวน   51,000  บาท 
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โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศกึษาของศูนย๑พัฒนา

เด็กเล็กองค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง 

จ านวน 123,800 บาท 

      

    1. คําอาหารกลางวัน (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร

กลางวัน)  เป็นเวลา  2  ภาคเรียน   อัตรามื้อละ  20  บาทตํอ

คน  เป็นเวลา 245 วัน จ านวนเด็กนักเรียน  18  คน  (ยอดเด็ก

นักเรียน ณ 10  มิถุนายน  2560)  จ านวน 88,200  บาท ตาม

หนังสือสั่งการดังนี้ 

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/

ว 2989  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซักซ๎อมแนวทาง

การจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท ดํวนที่สุด 0816.2/

ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการ

จัดท างบประมาณรายจํายรองรับเงนิอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษา

ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

2.  คําจัดการเรยีนการสอน  ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การ

บริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง  (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนคํา

จัดการเรยีนการสอน)  จ านวน 1,700  บาท/คน  จ านวนเด็ก

นักเรียน 18 คน (ยอดเด็กนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2560) 

จ านวน  30,600 บาท ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/

ว 2989  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซักซ๎อมแนวทาง

การจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท ดํวนที่สุด 0816.2/

ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการ

จัดท างบประมาณรายจํายรองรับเงนิอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษา

ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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3.  คําใช๎จําย ตามแผนปฏิบัติการทางการศกึษา ของศูนย๑พัฒนา

เด็กเล็กองค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง ในการด าเนิน

โครงการตามแผนปฏิบัติการทางการศกึษาของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก

องค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง  จ านวน    5,000  บาท   

      ค่าวัสดุ รวม 425,157 บาท 

      วัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน 40,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัว รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่ง

สิ่งของที่มลีักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวรหรอืตามปกติมีอายุการ

ใช๎งานไมํยืนนานสิน้เปลืองหมดไปหรอืเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสัน้ ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 

      

      คําอาหารเสริม (นม) จ านวน 385,157 บาท 

      

    1.  อาหารเสริมนมส าหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การบริหารสํวน

ต าบลน้ าบํอหลวง  จ านวน 34,492   บาท 

เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายในการซือ้อาหารเสริม (นม)  พร๎อมดื่ม เงิน

อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)  ของศูนย๑พัฒนาเด็ก

เล็กองค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง  อัตราคนละ 7.37 บาท

ตํอวัน จ านวน  260  วัน  เด็กนักเรียน  18  คน  (ยอดเด็ก

นักเรียน  ณ  10  มิถุนายน  2560)  ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/

ว 2989  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซักซ๎อมแนวทาง

การจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท ดํวนที่สุด 0816.2/ว 3301 ลง

วันที ่14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซอ๎มแนวทางการจัดท างบประมาณ

รายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาขององค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

2. อาหารเสรมินมส าหรับโรงเรยีนอนุบาลองค๑การบรหิารสํวนต าบลน้ า

บํอหลวง  จ านวน 120,721   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการซื้ออาหารเสรมิ (นม) พรอ๎มดื่ม เงิน

อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสรมิ(นม)  ของโรงเรียนอนุบาล

องค๑การบรหิารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง  อัตราคนละ 7.37 บาทตํอ

วัน จ านวน  260 วัน เด็กนักเรยีน  63  คน  (ยอดเด็ก

นักเรยีน  ณ  10  มิถุนายน  2560)  ตามหนังสือสั่งการดังนี ้

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลง

วันที ่ 31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซักซอ๎มแนวทางการจัดท า

งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค๑กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท ดํวนที่สุด 0816.2/ว 3301 ลง

วันที ่14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซอ๎มแนวทางการจัดท างบประมาณ

รายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาขององค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

3.  อาหารเสรมินมส าหรับโรงเรยีนวัดน้ าบํอหลวง

จ านวน  229,944  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการซื้ออาหารเสรมิ (นม) พรอ๎มดื่ม  เงิน

อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสรมิ (นม) ของโรงเรียนวัดน้ าบํอ

หลวง  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน (สพฐ)  อัตราคนละ 7.37 บาท ตํอวัน จ านวน  260  วันเด็ก

นักเรยีน  120  คน  (ยอดเด็กนักเรยีน  ณ 10  มิถุนายน  2560)  ตาม

หนังสือสั่งการดังนี ้

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลง

วันที ่ 31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซักซอ๎มแนวทางการจัดท า

งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค๑กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท ดํวนที่สุด 0816.2/ว 3301 ลง

วันที ่14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซอ๎มแนวทางการจัดท างบประมาณ

รายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาขององค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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      ค่าสาธารณูปโภค รวม 54,000 บาท 

      คําไฟฟ้า จ านวน 48,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําไฟฟ้าส าหรับอาคารศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก อาคารสิ่ง

ปลูกสร๎างอื่นรวมถึงทรัพย๑สนิตํางๆ  

ที่อยูํในความรับผดิชอบขององค๑การบริหารสํวนต าบล หรอื

องค๑การบริหารสํวนต าบลใหก๎ารสนับสนุน 

      

      คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล จ านวน 6,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําน้ าประปาส าหรับอาคารศูนย๑พัฒนาเด็ก

เล็ก อาคารสิ่งปลูกสร๎างอื่นรวมถึงทรัพย๑สนิตํางๆ ที่อยูํในความ

รับผิดชอบขององค๑การบริหารสํวนต าบล หรอืองค๑ใหก๎าร

สนับสนุน 

      

    งบเงินอุดหนุน รวม 480,000 บาท 

      เงนิอุดหนุน รวม 480,000 บาท 

      เงินอุดหนุนสํวนราชการ จ านวน 480,000 บาท 

      

    เพื่ออุดหนุน โรงเรียนวัดน้ าบํอหลวง  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา (สพฐ.) ตามโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็ก

นักเรียน อัตราคนละ 20 บาท ตํอวัน เป็นเวลา 200  วัน  เป็น

เวลา 2 ภาคเรียน จ านวน 120  คน  (ยอดเด็ก

นักเรียน  ณ  10  มิถุนายน  2560)  ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/

ว 2989  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซักซ๎อมแนวทาง

การจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท ดํวนที่สุด 0816.2/

ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการ

จัดท างบประมาณรายจํายรองรับเงนิอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษา

ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงนิอุดหนุนขององค๑กร

ปกครองสวํนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
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  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 60,390 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 60,390 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 60,390 บาท 

      
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด

อื่นๆ 
      

        โครงการจัดซื้อหนังสอืพิมพ๑ประจ าหมูบํ๎าน จ านวน 60,390 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายตามโครงการจัดซือ้หนังสือพมิพ๑ประจ า

หมูบํ๎านวัตถุประสงค๑โครงการเพื่อสงํเสริมการอาํนในชุมชน โดย

การจัดซือ้หนังสือพมิพ๑ เบิกจํายเป็นจัดซื้อหนังสอืพิมพ๑

ท๎องถิ่น มอบใหห๎มูบํ๎าน จ านวน 11 หมูบํ๎านๆ ละ 366 ฉบับๆ  

จัดซื้อหนังสอืพิมพ๑สวํนกลาง มอบใหห๎มูบํ๎าน จ านวน 11 หมูบํ๎านๆ  

ละ 366 ฉบับๆ และคําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็น  

(กองการศกึษาศาสนาและวัฒนธรรมองค๑การบริหารสํวนต าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 170 ข๎อ 3 
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แผนงานสาธารณสุข 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 580,500 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 580,500 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 575,500 บาท 

      
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด

อื่นๆ 
      

        โครงการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพต าบลน้ าบํอหลวง จ านวน 51,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายตามโครงการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ

ต าบลน้ าบํอหลวงวัตถุประสงค๑โครงการเพื่อสรา๎งการมีสวํนรํวม

ของประชาชนต าบลน้ าบํอหลวงในธรรมนูญสุขภาพ เพื่อ

เสริมสรา๎งสุขภาวะทางจติ ทางปัญญา และทางสังคมให๎

ประชาชน เพื่อให๎ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎

ในชีวติประจ าวัน โดยประชุมช้ีแจงแนวทางธรรมนูญ

สุขภาพ ประชุมวิเคราะห๑ข๎อมูล/คืนสูสํังคม ประชุมยกรํางธรรมนูญ

สุขภาพ ประชาคมรํางธรรมนูญสุขภาพ ประชาสัมพันธ๑ธรรมนูญ

สุขภาพ โดยจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ

ดังนี้  เชนํ คําป้ายโครงการ คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและ

เครื่องดื่ม คําถํายเอกสาร และคําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็น รายละเอียด

ตามโครงการฯ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค๑การบริหาร

สํวน ต าบล พ.ศ. 2537 

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 187 ข๎อ 4 
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        โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก จ านวน 75,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค

ไข๎เลือดออก  วัตถุประสงค๑โครงการ เพื่อก าจัดแหลํงเพาะพันธุ๑

ยุงลาย และก าจัดลูกน้ ายุงลายในวัด โรงเรียนและชุมชน เพื่อ

ป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข๎เลือดออกในต าบลน้ าบํอ

หลวง เพื่อลดความชุกของลูกน้ ายุงลาย โดยการพํนสารเคมี

ละอองฝอย ULV กิจกรรมรณรงค๑ท าลายแหลํงเพาะพันธุ๑

ยุงลาย  โดยจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ

ดังนี้  เชนํ คําป้ายประชาสัมพันธ๑โครงการ  คําทรายก าจัดลูกน้ า

เทมีฟอส 1% อาหารวํางพรอ๎มเครื่องดื่ม คําวัสดุใน

โครงการ คําจา๎งเหมาพํน ULV  และคําใช๎จํายอื่นที่

จ าเป็น รายละเอียดตามโครงการฯ ตามระเบียบ กฎหมาย และ

หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค๑การบริหาร

สํวน ต าบล พ.ศ. 2537 

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 185 ข๎อ 3 
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        โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า จ านวน 25,500 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัข

บ๎า วัตถุประสงค๑โครงการเพื่อให๎พื้นที่ต าบลน้ าบํอหลวง เป็นเขต

ปลอดโรคระบาดที่อาจเกิดจากสัตว๑ เพื่อสร๎างภูมิคุม๎กันใหแ๎กํ

สุนัขและแมวโดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎า โดยส ารวจ

จ านวนสุนัขและแมวที่เจ๎าของมคีวามประสงค๑จะน ามาฉีดวัคซีน

ป้องกัน    โรคพิษสุนัขบ๎า โดยจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการ

ด าเนนิโครงการดังนี้  เชนํ คําป้ายโครงการ  คําจัดซื้อวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎า พร๎อมอุปกรณ๑ประกอบและคําใช๎จํายอื่นที่

จ าเป็น รายละเอียดตามโครงการฯ ตามระเบียบ กฎหมาย และ

หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค๑การบริหาร

สํวน ต าบล พ.ศ. 2537  

2)พระราชบัญญัติโรคติดตอํ พ.ศ.2523 ประกอบกับประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ชื่อโรคติดตอํและอาการส าคัญ 

3)พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ๎า พ.ศ.2535 

4)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

(ส านักงานปลัด)  

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 183 ข๎อ 1 
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        โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการการแพทย๑ฉุกเฉิน จ านวน 344,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

บริการการแพทย๑ฉุกเฉิน วัตถุประสงค๑โครงการเพื่อจ๎างเหมา

บริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานการแพทย๑ฉุกเฉินเบื้องต๎น

บริการประชาชนตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อพัฒนาศักยภาพงาน

การแพทย๑ฉุกเฉินขององค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง

ส าหรับบริการผ๎ูป่วยฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุได๎รับบริการที่มี

มาตรฐาน โดยจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน

การแพทย๑ฉุกเฉินเบื้องต๎น จ านวน 3 อัตรา โดยจํายเป็นคําใช๎จําย

เกี่ยวกับการด าเนินโครงการดังนี้  เชนํคําจา๎งเหมาบริการชุด

ปฏิบัติการการแพทย๑ฉุกเฉินเบื้องต๎น  จ านวน 3 อัตรา คําจัดซื้อ

ชุดปฐมพยาบาลเบือ้งตน๎ และคําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็น รายละเอียด

ตามโครงการฯ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค๑การบริหาร

สํวน ต าบล พ.ศ. 2537 

2)พระราชบัญญัติการแพทย๑ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 

3)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให๎แกํองค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น พ.ศ.2552 

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 188 ข๎อ 5 
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        โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูน๎ าในการดูแลด๎านสุขภาพ จ านวน 80,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูน๎ าใน

การดูแลดา๎นสุขภาพ วัตถุประสงค๑โครงการเพื่อฝึกอบรมพัฒนา

องค๑ความรูแ๎ละเสริมสรา๎งผ๎ูน าด๎านสาธารณสุขในระดับ

ชุมชน  เพื่อสร๎างเครือขาํยและพัฒนาผูน๎ าด๎านสาธารณสุขระดับ

ชุมชน เพื่อให๎เกิดการบูรณาการงานด๎านสุขภาวะในพืน้ที่ และมี

การน าทุนทางสังคมมาเป็นฐานส าคัญในการขับเคลื่อนการ

ท างาน เกิดวิธีคิดการท างานแบบองค๑รวม มีสวํนรํวม เกิดกลไก

ความรวํมมอืระหวํางองค๑การบริหารสํวนต าบลกับเครือขาํย โดย

จัดกิจกรรมฝึกอบรม โดยจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการด าเนิน

โครงการดังนี้  เชนํ คํายานพาหนะ คําเชาํที่พัก คําสมนาคุณ

วิทยากร คําอาหารกลางวัน คําอาหารเย็น อาหารวํางและ

เครื่องดื่ม คําวัสดุในการฝึกอบรม และคําใช๎จํายอื่นที่

จ าเป็น รายละเอียดตามโครงการฯ ตามระเบียบ กฎหมาย และ

หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค๑การบริหาร

สํวน ต าบล พ.ศ. 2537  

2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการฝึกอบรม

ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557 

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 184 ข๎อ 2 
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      ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท 

      วัสดุวิทยาศาสตร๑หรอืการแพทย๑ จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุวิทยาศาสตร๑หรอืการแพทย๑  รายจํายเพื่อให๎

ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มลีักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรอื

ตามปกติมีอายุการใชง๎านไมํยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรอื

เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 

1.  รายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตํอเตมิ  หรอืปรับปรุง

วัสดุ   

2.  รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย๑สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    

3.  รายจํายที่ตอ๎งช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชนํ คําขนสํง  คํา

ภาษี  คําประกันภัย  คําติดตัง้  เป็นต๎น 

ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง

วันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่

จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจําย

ตามงบประมาณ 
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  งานโรงพยาบาล รวม 55,000 บาท 

    งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท 

      เงนิอุดหนุน รวม 55,000 บาท 

      เงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 55,000 บาท 

      

    -อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่1 จ านวน 5,000  บาท 

เพื่อจาํยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่1   

ตามโครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 270 ข๎อ 1 

 

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่2 จ านวน 5,000  บาท 

เพื่อจาํยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่2  

ตามโครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 270 ข๎อ 2 

 

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่3 จ านวน 5,000  บาท 

เพื่อจาํยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่3 

ตามโครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 271 ข๎อ 3 

 

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่4 จ านวน 5,000  บาท 

เพื่อจาํยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่4 

ตามโครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 271 ข๎อ 4 
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-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่5 จ านวน 5,000  บาท 

เพื่อจาํยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่5 

ตามโครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 273 ข๎อ 5 

 

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่6 จ านวน 5,000  บาท 

เพื่อจาํยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่6 

ตามโครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  

      

    (ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 273 ข๎อ 6 

 

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่7 จ านวน 5,000  บาท 

เพื่อจาํยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่7 

ตามโครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 274 ข๎อ 7 

 

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่8 จ านวน 5,000  บาท 

เพื่อจาํยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่8 

ตามโครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 274 ข๎อ 8 

 

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่9 จ านวน 5,000  บาท  

เพื่อจาํยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่9 

ตามโครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 275 ข๎อ 9 
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-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่10 จ านวน 5,000  บาท 

เพื่อจาํยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่10 

ตามโครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 275 ข๎อ 10 

 

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่11 จ านวน 5,000  บาท 

เพื่อจาํยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่11 

ตามโครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 276 ข๎อ 11 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 110,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 110,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 

      
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย

หมวดอื่นๆ 
      

        โครงการบ๎านเพื่อผ๎ูยากไร๎ จ านวน 60,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายตามโครงการบ๎านเพื่อผ๎ู

ยากไร๎ วัตถุประสงค๑โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของ

ผูด๎๎อยโอกาส ผูม๎ีรายได๎นอ๎ยที่ประสบปัญหาทาง

สังคม ผูส๎ูงอายุ หรอืทุพพลภาพ ให๎ได๎มีที่อยูํอาศัยที่มคีวามมั่นคง

แข็งแรง  เพื่อประสานพลังภาครัฐและชุมชนให๎เกิดกระบวนการมี

สํวนรวํมในการดูแลและชํวยเหลือเกื้อกูล เพื่อยกระดับและ

พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนตามบทบาทหนา๎ที่ขององค๑การ

บริหารสํวนต าบล และสนองตอบภารกิจในบ าบัดทุกข๑ บ ารุงสุข

ให๎กับประชาชนของกระทรวงมหาดไทย โดยบูรณาการความ

รํวมมือกับทุกภาคสํวนเพื่อ

ด าเนนิการ กํอสร๎าง ซํอมแซม ปรับปรุงที่อยูํอาศัย หรอืปรับปรุง

สภาพการอยูํอาศัย (อาทิเชํน เครื่อง

นอน เครื่องครัว หอ๎งน้ า ทางเดิน) 

ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการดังนี้  

1)พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค๑การบริหาร

สํวน ต าบล พ.ศ. 2537  

2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให๎แกํองค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 

3)หลักเกณฑ๑วําด๎วยการตัง้งบประมาณเพื่อการชํวยเหลือ

ประชาชนตามอ านาจหน๎าที่  ขององค๑การบริหารสํวน

จังหวัด เทศบาลและองค๑การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2543   

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 199 ข๎อ 3 
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        โครงการสงเคราะห๑ครอบครัวผูม๎ีรายได๎นอ๎ย จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสงเคราะห๑ครอบครัวผูม๎ี

รายได๎นอ๎ย วัตถุประสงค๑โครงการเพื่อให๎การสงเคราะห๑

ครอบครัวผูม๎ีรายได๎นอ๎ยที่ประสบความเดือดรอ๎นเนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน เพื่อ

ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนตามบทบาทหนา๎ที่

ขององค๑การบริหารสํวนต าบล และสนองตอบภารกิจในบ าบัด

ทุกข๑ บ ารุงสุขให๎กับประชาชนของกระทรวงมหาดไทย โดย

สงเคราะห๑ครอบครัวผูม๎ีรายได๎นอ๎ยที่ประสบความเดือดรอ๎น โดย

ชํวยเหลือด๎านการเงนิ หรอืสิ่งของตามความจ าเป็น เพื่อเป็น

คําใช๎จํายในการอุปโภคบริโภค หรอืด๎านการครองชีพอื่น วงเงิน

ในการชํวยเหลือไมํเกินครั้งละ 3,000 บาท ตํอครอบครัว   

ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการดังนี้  

1)พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค๑การบริหาร

สํวน ต าบล พ.ศ. 2537  

2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให๎แกํองค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 

3)ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวําด๎วยการสงเคราะห๑

ครอบครัวผูม๎ีรายได๎นอ๎ยและผ๎ูไร๎ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 

4)หลักเกณฑ๑วําด๎วยการตัง้งบประมาณเพื่อการชํวยเหลือ

ประชาชนตามอ านาจหน๎าที่  ขององค๑การบริหารสํวน

จังหวัด เทศบาลและองค๑การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2543   

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 198 ข๎อ 2 
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        โครงการสงเคราะห๑ชํวยเหลือผ๎ูประสบภัยพิบัติ จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสงเคราะห๑ชํวยเหลือ

ผูป๎ระสบภัยพิบัติ วัตถุประสงค๑โครงการเพื่อให๎การสงเคราะห๑

ชํวยเหลือผ๎ูประสบภัยพิบัติ โดยเบิกจํายเป็นคําสงเคราะห๑

ชํวยเหลือผ๎ูประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ๑วําด๎วยการตัง้

งบประมาณเพื่อการชํวยเหลือประชาชนตามอ านาจหน๎าที่

ของ อบจ.เทศบาลและ อบต. พ.ศ. 2543 

ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค๑การบริหาร

สํวน ต าบล พ.ศ. 2537 

2)พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

3)หลักเกณฑ๑วําด๎วยการตัง้งบประมาณเพื่อการชํวยเหลือ

ประชาชนตามอ านาจหน๎าที่ของ อบจ.เทศบาล

และ อบต. พ.ศ. 2543 

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 192 ข๎อ 3 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,292,465 บาท 

    งบบุคลากร รวม 909,360 บาท 

      เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 909,360 บาท 

      เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 867,360 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินเดือนพนักงานสํวนต าบล  

เงินปรับปรุงเงนิเดือนประจ าปีและอัตราเงินเดอืนที่ปรับ

เพิ่มขึน้ ตามประกาศคณะกรรมการองค๑การบริหารสํวนต าบล

จังหวัดเชยีงใหมํ เรื่องหลักเกณฑ๑เกี่ยวกับอัตราเงินเดอืนและ

วิธีการจาํยเงนิเดือน และประโยชน๑ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่5) ตั้ง

จาํยจากเงินรายได๎ โดยตั้งจํายไว๎จ านวน 12 เดือน 

      

      เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 42,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินประจ าต าแหนํงของพนักงานสํวนต าบลต าแหนงํ

ผูบ๎ริหาร ได๎แกํ ผูอ๎ านวยการกองชาํง อัตราเดือนละ 3,500 บาท

ตั้งจาํยจากเงินรายได๎  โดยตั้งจํายไว๎จ านวน 12 เดือนตาม

ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค๑การบริหารสํวนต าบล

จังหวัดเชยีงใหมํ  เรื่องหลักเกณฑ๑และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลขององค๑การบริหารสํวนต าบล (แก๎ไขเพิ่มเติม

ฉบับที ่31) ประกาศ  ณ  วันที ่ 10 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 

      

    งบด าเนินงาน รวม 383,105 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 71,105 บาท 

      
คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่น 
จ านวน 35,305 บาท 

      

    -เพื่อจาํยเป็นเงินประโยชน๑ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษแกํ

พนักงานองค๑การบริหารสํวนต าบล  ลูกจา๎ง  และพนักงานจา๎ง

องค๑การบริหารสํวนต าบล 

-เพื่อจาํยเป็นคําตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจํายได๎ตาม

ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงนิประโยชน๑

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี

แกํพนักงานสวํนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลง

วันที ่29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําดว๎ยการก าหนดเงนิประโยชน๑ตอบแทนอื่น

เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงาน

สํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจาํยอื่นขององค๑กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 

3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลง

วันที ่26 กุมภาพันธ๑ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.

อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน๑ตอบแทนอื่น

เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับ

พนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจา๎ง และพนักงานจา๎งขององค๑กร

ปกครองสวํนท๎องถิ่น พ.ศ. 2558 

4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559  

เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และ

วิธีการก าหนดประโยชน๑ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ าปี 

      คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎กับ

พนักงานสํวนต าบลและพนักงานจา๎ง ที่ได๎รับอนุมัติให๎ปฏิบัติ

หนา๎ที่นอกเวลาราชการปกติ หรอื วันหยุดราชการ  ตาม

ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายเงนิตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
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2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลง

วันที ่17 พฤศจกิายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา

ด๎วยการเบิกจํายเงนิตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  

      คําเชาํบ๎าน จ านวน 28,800 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําเชาํบ๎านของพนักงานสํวนต าบลตามสิทธิที่จะ

ได๎รับ  ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําเชําบ๎านของขา๎ราชการ

สํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2548   

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําเชําบ๎านของขา๎ราชการ

สํวนท๎องถิ่น  (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2551 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําเชําบ๎านของขา๎ราชการ

สํวนท๎องถิ่น  (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง

วันที ่12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ๑และวิธีการเกี่ยวกับการ

เบิกจํายเงนิคําเชาํบ๎านของขา๎ราชการสํวนท๎องถิ่น 

      

      เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานสํวนต าบล

ตามสิทธิที่ควรจะได๎รับ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาบุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541    

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาบุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   

3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลง

วันที ่28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง

การศกึษาและคําเลําเรียน 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  ลง

วันที ่18 กุมภาพันธ๑ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศกึษาบุตร  

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลง

วันที ่9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง

การศกึษาและคําเลําเรียน 
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      ค่าใช้สอย รวม 216,000 บาท 

      รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นรายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการตาํง ๆ  เชนํ คําเชาํ

เครื่องถํายเอกสาร คําถํายเอกสาร คําเย็บหนังสือหรอืเข๎าปก

หนังสือ คําธรรมเนียมตําง ๆ คําโฆษณาและเผยแพรํรายจําย

เกี่ยวกับการจา๎งเหมาโฆษณาเผยแพรํทางวิทยุกระจายเสียง

โทรทัศน๑และโรงมหรสพ  คําจา๎งเหมาจัดท าป้ายไวนิล

ประชาสัมพันธ๑ รวมทั้งจา๎งเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจ

หนา๎ที่ขององค๑การบริหารสํวนต าบล 

      

      
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย

หมวดอื่นๆ 
      

        คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ หรอืไป

อบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และนอก

ราชอาณาจักร ของพนักงานสํวนต าบล พนักงานจา๎ง  รวมทั้งผ๎ูที่

ได๎รับค าสั่งจากนายกฯ ให๎ปฏิบัติหนา๎ที่เพื่อประโยชน๑ขององค๑การ

บริหารสํวนต าบล โดยจํายเป็นคําเบีย้เลีย้งเดินทาง คําพาหนะ คํา

เชาํที่พัก คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผาํนทางดวํน

พิเศษคําธรรมเนียมในการใชส๎นามบิน คําลงทะเบียนตํางๆและ

คําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง  

ที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรอืไปติดตอํ

ราชการ  ตามระเบียบ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไป

ราชการของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2555 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไป

ราชการของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไป

ราชการของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานธุรการ งานบริการ และประสานงาน

เกี่ยวกับสาธารณูปโภค ของกองชํางองค๑การบริหารสํวนต าบลน้ า

บํอหลวง 

จ านวน 96,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงาน

ธุรการ  งานบริการ และประสานงานเกี่ยวกับสาธารณูปโภคของ

กองชาํงองค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง วัตถุประสงค๑

โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาระงานด๎านธุรการพืน้ฐานของ

กองชาํง  เพื่อให๎บริการและอ านวยความสะดวกแกํ

ประชาชน  เพื่อให๎การประสานงานกับผูน๎ าชุมชนและหนวํยงานที่

เกี่ยวข๎องมีประสทิธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานธุรการ  และ

งานประชาสัมพันธ๑ของกองชาํง โดยจ๎างเหมาบุคลากรภายนอกที่

มีความรูค๎วามสามารถด๎านงานธุรการ จ านวน 1 คน  

ระยะเวลา 12 เดือน  

ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการดังนี้  

1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท 0808.2/ว 7120  ลง

วันที ่ 1 ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ๑การเบิกจาํยเงนิคําจา๎ง

เหมาบริการขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น  

(กองชาํง) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 159 ข๎อ 40 

      

      คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินเพื่อให๎สามารถใช๎

งานได๎ตามปกติ กรณีเป็นการจ๎างเหมาทั้งคําสิ่งของและ

คําแรงงาน  ให๎จาํยจากคําใช๎สอย  สํวนกรณีที่องค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่นเป็นผ๎ูด าเนินการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินเองให๎

ปฏิบัติ  ดังนี้                            

(1)  คําจา๎งเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให๎จาํยจากคําใช๎สอย  

(2)  คําสิ่งของที่ซือ้มาใช๎ในการบ ารุงรักษาทรัพย๑สินให๎จํายจากคํา

วัสดุ 
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      ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท 

      วัสดุส านักงาน จ านวน 15,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุส านักงาน  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรอืตามปกติมีอายุการใชง๎าน

ไมํยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้น เชนํ หนังสือพมิพ๑ หนังสือเอกสาร วารสาร แบบพิมพ๑

หมึก น้ าดื่ม ฯลฯ 

รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 

1. รายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตํอเตมิ  หรอืปรับปรุงวัสดุ   

2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย๑สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    

3. รายจํายที่ตอ๎งช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชนํ คําขนสํง  คํา

ภาษี  คําประกันภัย  คําติดตัง้  เป็นต๎น 

ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง

วันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่

จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจําย

ตามงบประมาณ 
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      วัสดุกํอสรา๎ง จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุกํอสรา๎ง  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรอืตามปกติมีอายุการใชง๎าน

ไมํยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้น  รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 

1.  รายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตํอเตมิ  หรอืปรับปรุง

วัสดุ   

2.  รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย๑สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    

3.  รายจํายที่ตอ๎งช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชนํ คําขนสํง  คํา

ภาษี  คําประกันภัย  คําติดตัง้  เป็นต๎น 

ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง

วันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่

จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจําย

ตามงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



156 

 

      วัสดุคอมพิวเตอร๑ จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของ

ที่มลีักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรอืตามปกติมีอายุการใช๎

งานไมํยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสัน้  รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 

1.  รายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตํอเตมิ  หรอืปรับปรุง

วัสดุ    

2.  รายจํายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ที่มรีาคาตอํหนวํย

หรอืตํอชุดไมํเกิน 20,000  บาท 

3.  รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย๑สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    

4.   รายจํายที่ตอ๎งช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชนํ คําขนสํง  คํา

ภาษี  คําประกันภัย  คําติดตัง้  เป็นต๎น 

ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 

      

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท 

      คําบริการไปรษณีย๑ จ านวน 1,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําบริการไปรษณีย๑  คําธนาณัติ  คําดวงตราไปรษณี

ยากร  คําเชาํตู๎ไปรษณีย๑  คําธรรมเนียมการโอนเงนิในระบบ

บริหารการเงนิการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส๑ (GFMIS) 
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  งานไฟฟ้าถนน รวม 2,962,900 บาท 

    งบบุคลากร รวม 120,000 บาท 

      เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 120,000 บาท 

      คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 108,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําตอบแทน  คําตอบแทนพิเศษ ให๎แกํพนักงานจา๎ง

ตามภารกิจและคาํตอบแทนให๎แกํพนักงานจา๎งทั่วไป ตาม

ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค๑การบริหารสํวนต าบล

จังหวัดเชยีงใหมํเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจา๎ง 

(ฉบับที ่3) โดยค านวณตั้งจาํยไว๎ไมํเกิน 12 เดือน 

      

      เงินเพิ่มตําง ๆของพนักงานจา๎ง จ านวน 12,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให๎แกํพนักงานจา๎งตาม

ภารกิจและพนักงานจา๎งทั่วไป  

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค๑การบริหารสํวนต าบล

จังหวัดเชยีงใหมํ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ๑เกี่ยวกับการให๎

พนักงานสํวนต าบล ลูกจา๎ง และพนักงานจา๎งขององค๑การบริหาร

สํวนต าบล ได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที ่2) 

      

    งบด าเนินงาน รวม 58,500 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 5,500 บาท 

      
คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่น 
จ านวน 4,500 บาท 

      

    -เพื่อจาํยเป็นเงินประโยชน๑ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษแกํ

พนักงานองค๑การบริหารสํวนต าบล  ลูกจา๎ง  และพนักงานจา๎ง

องค๑การบริหารสํวนต าบล 

-เพื่อจาํยเป็นคําตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจํายได๎ตาม

ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงนิประโยชน๑

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี

แกํพนักงานสวํนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
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2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลง

วันที ่29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําดว๎ยการก าหนดเงนิประโยชน๑ตอบแทนอื่น

เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงาน

สํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจาํยอื่นขององค๑กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 

3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ๑ 2558   

เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน

ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงิน

ประโยชน๑ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจ าปีส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจา๎ง และพนักงานจา๎ง

ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น พ.ศ. 2558 

4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559  

เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และ

วิธีการก าหนดประโยชน๑ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ าปี 

      คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 1,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎กับ

พนักงานสํวนต าบลและพนักงานจา๎ง ที่ได๎รับอนุมัติให๎ปฏิบัติ

หนา๎ที่นอกเวลาราชการปกติ หรอื วันหยุดราชการ  ตาม

ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายเงนิตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2559  

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําดว๎ยการเบิกจํายเงนิตอบ

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
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      ค่าใช้สอย รวม 3,000 บาท 

      
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย

หมวดอื่นๆ 
      

        คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 3,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ หรอืไป

อบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และนอก

ราชอาณาจักร ของพนักงานสํวนต าบล พนักงานจา๎ง  รวมทั้งผ๎ูที่

ได๎รับค าสั่งจากนายกฯ ให๎ปฏิบัติหนา๎ที่เพื่อประโยชน๑ขององค๑การ

บริหารสํวนต าบล โดยจํายเป็นคําเบีย้เลีย้งเดินทาง คําพาหนะ คํา

เชาํที่พัก คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผาํนทางดวํน

พิเศษคําธรรมเนียมในการใชส๎นามบิน คําลงทะเบียนตํางๆและ

คําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง  

ที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรอืไปติดตอํ

ราชการ  ตามระเบียบ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไป

ราชการของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2555 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไป

ราชการของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไป

ราชการของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 

      

      ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

      วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุไฟฟ้าและวทิยุ  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่ง

สิ่งของที่มลีักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรอืตามปกติมีอายุ

การใชง๎านไมํยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสัน้ 

ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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2)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 

    งบลงทุน รวม 2,784,400 บาท 

      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,784,400 บาท 

      คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค       

        
โครงการบูรณะซํอมสรา๎งผิวทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย 1 บ๎านน้ า

บํอหลวง 

จ านวน 613,000 บาท 

      

    เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตามโครงการบูรณะซํอมสร๎าง

ผวิทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ๎านน้ าบํอหลวง ขนาดผวิทาง

กว๎าง 4.00 เมตร ผวิทางหนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร แบบไมํมไีหลํ

ทาง รวมระยะทาง0.300 กิโลเมตร หรอืพืน้ที่ผวิทางไมํนอ๎ย

กวํา 1,200 ตารางเมตร ตามแบบองค๑การบริหารสํวนต าบล 

น้ าบํอหลวง 

(กองชาํง) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 140 ข๎อ 4 

      

        โครงการบูรณะซํอมสรา๎งผิวทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย 2 หมูทํี่ 7 จ านวน 310,400 บาท 

      

    เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตามโครงการบูรณะซํอมสร๎าง

ผวิทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมูทํี ่7 โดยการบูรณะซํอม

สร๎างผิวทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดผวิทาง

กว๎าง 3.00 เมตร ผวิทางหนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร แบบไมํมไีหลํ

ทาง รวมระยะทาง0.200 กิโลเมตร หรอืพืน้ที่ผวิทางไมํนอ๎ย

กวํา 600 ตารางเมตร ตามแบบองค๑การบริหารสํวนต าบล 

น้ าบํอหลวง 

(กองชาํง) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 147 ข๎อ 19 
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โครงการบูรณะซํอมสรา๎งผิวทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย 5 บ๎าน

หนองหวาย หมูทํี่ 11 

จ านวน 109,000 บาท 

      

    เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตามโครงการบูรณะซํอมสร๎าง

ผวิทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 บ๎านหนองหวาย หมูํ

ที ่11  โดยการบูรณะซํอมสร๎างผิวทางคอนกรีตเสรมิเหล็กขนาด

ผวิทางกว๎าง 3.00 เมตร ผวิทางหนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร แบบไมํ

มีไหลทําง รวมระยะทาง0.072 กิโลเมตร หรอืพืน้ที่ผวิทางไมํนอ๎ย

กวํา 222 ตารางเมตร ตามแบบองค๑การบริหารสํวนต าบล 

น้ าบํอหลวง 

(กองชาํง) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 154 ข๎อ 32 

      

        
โครงการบูรณะซํอมสรา๎งผิวทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก เลียบคลอง

ซอยชลประทาน บ๎านโรงวัว หมูทํี่ 1 

จ านวน 218,300 บาท 

      

    เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตามโครงการบูรณะซํอมสร๎าง

ผวิทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองซอยชลประทาน บ๎านโรง

วัว หมูทํี่ 1 โดยการบูรณะซํอมสร๎างผิวทางคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก เลียบคลองซอยชลประทาน บ๎านโรงวัว หมูทํี ่1 ขนาดผวิ

ทางกว๎าง 4.00 เมตร ผวิทางหนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร แบบไมํมี

ไหลํทาง ระยะทาง  0.109 กิโลเมตร หรอืพืน้ที่ผวิทางไมํนอ๎ย

กวํา 436 ตารางเมตร ตามแบบองค๑การบริหารสํวนต าบล 

น้ าบํอหลวง 

(กองชาํง) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 138 ข๎อ 1 
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โครงการบูรณะซํอมสรา๎งผิวทางคอนกรีตเสรมิเหล็กเลียบล าเหมือง

ไม๎ไรํลอ บ๎านหนองหา๎ หมูํที่ 5 

จ านวน 281,800 บาท 

      

    เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตามโครงการบูรณะซํอมสร๎าง

ผวิทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบเหมอืงไมํไรํลอ บ๎านหนอง

ห๎า หมูทํี่ 5 โดยการบูรณะซํอมสร๎างผิวทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก

ขนาดผวิทางกว๎าง 2.20 เมตร ผวิทางหนาโดย

เฉลี่ย 0.15 เมตร แบบไมํมไีหลํทาง รวมระยะทาง

0.258 กิโลเมตร หรอืพืน้ที่ผวิทางไมํนอ๎ยกวํา 567.6 ตาราง

เมตร ตามแบบองค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง 

(กองชาํง) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 144 ข๎อ 13 

      

        
โครงการบูรณะซํอมสรา๎งผิวทางคอนกรีตเสรมิเหล็กเลียบหว๎ยตุ๏โก๐ 

บ๎านหนองไหว หมูทํี่ 6 

จ านวน 407,000 บาท 

      

    เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตามโครงการบูรณะซํอมสร๎าง

ผวิทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบหว๎ยตุ๏โก๐ บ๎านหนองไหว หมูํ

ที ่6 โดยการบูรณะซํอมสร๎างผิวทางคอนกรีตเสรมิเหล็กขนาดผิว

ทางกว๎าง 3.00 เมตร ผวิทางหนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร แบบไมํมี

ไหลํทาง รวมระยะทาง0.276 กิโลเมตร หรอืพืน้ที่ผวิทางไมํนอ๎ย

กวํา 828 ตารางเมตร ตามแบบองค๑การบริหารสํวนต าบล 

น้ าบํอหลวง 

(กองชาํง) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 145 ข๎อ 14 
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โครงการบูรณะเสริมผิวทางแอสฟัลท๑คอนกรีต ซอย 1 บ๎านสันเหนอื 

หมูทํี่ 10 

จ านวน 154,500 บาท 

      

    เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตามโครงการบูรณะเสริมผิว

ทางแอสฟัลท๑คอนกรีต ซอย 1 บ๎านสันเหนอื หมูทํี่ 10 โดยการ

บูรณะเสริมผิวทางแอสฟัลท๑คอนกรีต ซอย 1 ขนาดผวิทาง

กว๎าง 2.90 เมตร ผวิทางหนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร รวม

ระยะทาง 0.137  กิโลเมตร หรอืพืน้ที่ผวิทางไมํนอ๎ย

กวํา 394.85 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เลขที ่ทถ-2-303 , ทถ-7-201 

(กองชาํง) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 153 ข๎อ 29 

      

        
โครงการบูรณะเสริมผิวทางแอสฟัลท๑คอนกรีต ซอย 2 บ๎านสัน

เหนอื หมูทํี่ 10 

จ านวน 279,000 บาท 

      

    เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตามโครงการบูรณะเสริมผิว

ทางแอสฟัลท๑คอนกรีต ซอย 2 บ๎านสันเหนอื หมูทํี่ 10 โดยการ

บูรณะเสริมผิวทางแอสฟัลท๑คอนกรีต 2 (ชํวงที่ 1) ขนาดผวิทาง

กว๎าง 4.00 เมตร ผวิทางหนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร รวม

ระยะทาง 0.058 กิโลเมตร หรอืพืน้ที่ผวิทางไมํนอ๎ย

กวํา 232 ตารางเมตร ซอย 2 (ชํวงที ่2) ขนาดผวิทาง

กว๎าง 3.00 เมตร ผวิทางหนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร รวม

ระยะทาง 0.141 กิโลเมตร หรอืพืน้ที่ผวิทางไมํนอ๎ย

กวํา 423 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค๑กร

ปกครองสวํนท๎องถิ่น เลขที ่ ทถ-2-303 , ทถ-7-201 

(กองชาํง) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 153 ข๎อ 29 
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โครงการบูรณะเสริมผิวทางแอสฟัลท๑คอนกรีต ซอย 3 บ๎านจอม

แจ๎ง หมูํที่ 4 

จ านวน 281,500 บาท 

      

    เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตามโครงการบูรณะเสริมผิว

ทางแอสฟัลท๑คอนกรีต ซอย 3 บ๎านจอมแจง๎ หมูทํี่ 4  โดยการ

บูรณะเสริมผิวทางแอสฟัลท๑คอนกรีตขนาดผวิทาง

กว๎าง 4.00 เมตร ผวิทางหนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร รวม

ระยะทาง 0.195 กิโลเมตร หรอืพืน้ที่ผวิทางไมํนอ๎ย

กวํา 780 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค๑กร

ปกครองสวํนท๎องถิ่น เลขที ่ทถ-2-303 , ทถ-7-201 

(กองชาํง) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 142 ข๎อ 8 

      

        
โครงการปรับปรุงขยายไหลํทางผวิแอสฟัทล๑คอนกรีตทางไปวัด

หนองหวาย บ๎านหนองหวาย หมูทํี่ 11 

จ านวน 129,900 บาท 

      

    เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตามโครงการปรับปรุงขยาย

ไหลํทางผิวแอสฟัลท๑คอนกรีต ทางไปวัดหนองหวาย บ๎านหนอง

หวาย หมูทํี ่11 โดยการปรับปรุงขยายไหลํทางผวิแอสฟัลท๑

คอนกรีตขนาดผวิทางกว๎าง 1.70 เมตร ผวิทางหนาโดย

เฉลี่ย 0.05 เมตร รวมระยะทาง 0.116 กิโลเมตร หรอืพืน้ที่ผวิ

ทางไมํนอ๎ยกวํา 197.2 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง

ส าหรับองค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น เลขที ่ทถ-2-303 , ทถ-7-

401(2) , ทถ-7-601 

(กองชาํง) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 155 ข๎อ 33 
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  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 936,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 936,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 936,000 บาท 

      
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย

หมวดอื่นๆ 
      

        
โครงการจา๎งเหมาบริการจัดเก็บขนและก าจัด ขยะมูลฝอยในเขต

พืน้ที่ อบต.น้ าบํอหลวง 

จ านวน 896,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตามโครงการจา๎งเหมา

บริการจัดเก็บ ขน และก าจัดขยะมูลฝอยในเขตพืน้ที่ อบต.น้ าบํอ

หลวง วัตถุประสงค๑เพื่อบริการสาธารณะด๎านการเก็บขนและ

ก าจัดขยะมูลฝอย  และเป็นการป้องกัน แก๎ไขปัญหามลภาวะจาก

ขยะมูลฝอยโดยการบริการเก็บ ขน และก าจัดขยะมูล

ฝอย จ านวน 11 หมูบํ๎าน ซึ่งจาํยเป็นคําจา๎งเหมาบริการ

เก็บ ขน และก าจัดขยะมูลฝอย และคําใช๎จํายอื่นๆที่จ าเป็นโดยถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จําย

เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น พ.ศ.

2542  โดยโครงการอยูํในความรับผดิชอบของส านักงานปลัด

องค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง 

(ส านักงานปลัด) 

(แผนพัฒนาท๎องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564 ล าดับ

ที ่ 39  หนา๎  158) 
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        โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน จ านวน 40,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายตามโครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย

ในครัวเรือน  วัตถุประสงค๑โครงการเพื่อฝึกอบรมสรา๎งจิตส านึก

ให๎ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อให๎ประชาชนคัดแยก

ขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยํางถูกวิธี โดยการจัดฝึกอบรม

ครัวเรือนในชุมชน คําใช๎จํายเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ

ดังนี้  เชนํ คําป้ายโครงการ คําสมนาคุณวิทยากร อาหารวํางและ

เครื่องดื่ม คําวัสดุอุปกรณ๑ประกอบการฝึกอบรม และคําใช๎จําย

อื่นที่จ าเป็น รายละเอียดตามโครงการฯ ตาม

ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค๑การบริหาร

สํวน ต าบล พ.ศ. 2537 

2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการฝึกอบรม

ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557 

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 157 ข๎อ 38 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 360,730 บาท 

    งบบุคลากร รวม 336,240 บาท 

      เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 336,240 บาท 

      เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 336,240 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินเดือนพนักงานสํวนต าบล  

เงินปรับปรุงเงนิเดือนประจ าปีและอัตราเงินเดอืนที่ปรับ

เพิ่มขึน้ ตามประกาศคณะกรรมการองค๑การบริหารสํวนต าบล

จังหวัดเชยีงใหมํ เรื่องหลักเกณฑ๑เกี่ยวกับอัตราเงินเดอืนและ

วิธีการจาํยเงนิเดือน และประโยชน๑ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่5)  

ตั้งจาํยจากเงินรายได๎ โดยตั้งจํายไว๎จ านวน 12 เดือน 

      

    งบด าเนินงาน รวม 24,490 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 14,490 บาท 

      
คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่น 
จ านวน 13,490 บาท 

      

    -เพื่อจาํยเป็นเงินประโยชน๑ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษแกํ

พนักงานองค๑การบริหารสํวนต าบล  ลูกจา๎ง  และพนักงานจา๎ง

องค๑การบริหารสํวนต าบล 

-เพื่อจาํยเป็นคําตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจํายได๎ตาม

ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงนิประโยชน๑

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี

แกํพนักงานสวํนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลง

วันที ่29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําดว๎ยการก าหนดเงนิประโยชน๑ตอบแทนอื่น

เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงาน

สํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจาํยอื่นขององค๑กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
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3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ๑ 2558   

เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน

ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงิน

ประโยชน๑ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจ าปีส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจา๎ง และพนักงานจา๎ง

ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น พ.ศ. 2558 

4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559  

เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และ

วิธีการก าหนดประโยชน๑ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ าปี 

      คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 1,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎กับ

พนักงานสํวนต าบลและพนักงานจา๎ง ที่ได๎รับอนุมัติให๎ปฏิบัติ

หนา๎ที่นอกเวลาราชการปกติ หรอื วันหยุดราชการ  ตาม

ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายเงนิตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2559  

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําดว๎ยการเบิกจํายเงนิตอบ

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  
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      ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

      
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย

หมวดอื่นๆ 
      

        คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ หรอืไป

อบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และนอก

ราชอาณาจักร ของพนักงานสํวนต าบล พนักงานจา๎ง  รวมทั้งผ๎ูที่

ได๎รับค าสั่งจากนายกฯ ให๎ปฏิบัติหนา๎ที่เพื่อประโยชน๑ขององค๑การ

บริหารสํวนต าบล โดยจํายเป็นคําเบีย้เลีย้งเดินทาง คําพาหนะ คํา

เชาํที่พัก คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผาํนทางดวํน

พิเศษคําธรรมเนียมในการใชส๎นามบิน คําลงทะเบียนตํางๆและ

คําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง ที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  

ดูงาน  หรอืไปติดตอํราชการ  ตามระเบียบ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไป

ราชการของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2555 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไป

ราชการของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไป

ราชการของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
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  งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 140,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 140,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท 

      
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย

หมวดอื่นๆ 
      

        
โครงการจา๎งนักเรียน นักศึกษาท างานในชวํงปิดภาคเรียน ประจ าปี 

2561 

จ านวน 40,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายตามโครงการจ๎างนักเรียน  นักศึกษาท างาน

ในชํวงปิดภาคเรียน ประจ าปี 2561 วัตถุประสงค๑โครงการเพื่อ

สํงเสริมให๎นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะนิสัยการใชเ๎วลาวํางให๎

เกิดประโยชน๑ไมกํํอใหเ๎กิดปัญหาทางสังคม เพื่อเปิดโอกาสในการ

เสริมสรา๎งรายได๎และการแบํงเบาภาระคําใช๎จํายในครอบครัว

ให๎กับนักเรียน นักศึกษา  ในชํวงปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการ

สนับสนุนและสนองตอบตํอนโยบายของรัฐบาล โดย

ให๎ นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานตามที่ได๎รับมอบหมาย อาทิ เชนํ

งานด๎านเอกสาร  ได๎แกํ  การจัดพิมพ๑หรอืจัดเก็บเอกสาร  การ

รับค าร๎องงานบริการประชาชน  การรับและตรวจเอกสารข๎อมูล

การเสียภาษีของประชาชน  หรอืงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง โดยจําย

เป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการด าเนินโครงการดังนี้ คําป้าย

โครงการ  เบิกจํายอัตราคาํตอบแทนส าหรับนักเรียน นิสติ และ

นักศึกษา ตามหลักเกณฑ๑ที่กระทรวงการคลังก าหนด ตาม

หนังสือ ดํวนที่สุด ที ่มท 0406.4/ว 30 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 

ดังนี้ ปฏิบัติงานเต็มวันไมํน๎อยกวํา 7 ช่ัวโมง ไมํรวมเวลาหยุด

พัก คําตอบแทนวันละ 300  บาท และคําใช๎จํายอื่นที่

จ าเป็น รายละเอียดตามโครงการฯ ตามระเบียบ กฎหมาย และ

หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค๑การบริหาร

สํวน ต าบล พ.ศ. 2537 

2)หนังสือ กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0891.4/ว 569  ลงวันที่  14  มีนาคม  2551   

(ส านักงานปลัด) ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 201 ข๎อ 2 
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        โครงการฝกึอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชน จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ

อาชีพของประชาชน วัตถุประสงค๑โครงการ เพื่อให๎ประชาชนมี

ความรูค๎วามสามารถ และมีทักษะทางอาชีพด๎าน

อื่นๆ นอกเหนอืจากอาชีพงานประจ า เพื่อสร๎างทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได๎ และชํวยลดรายจาํยใน

ครัวเรือน เพื่อให๎ประชาชนเรียนรู๎ตามแนวทางการพึ่งตนเอง และ

ด าเนนิชีวติบนพืน้ฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจกิจแบบ

พอเพียง โดยจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดย

จาํยเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการด าเนินโครงการดังนี้  เชนํ คํา

สมนาคุณวิทยากร คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและ

เครื่องดื่ม คําวัสดุในการฝึกอบรม และคําใช๎จํายอื่นที่

จ าเป็น รายละเอียดตามโครงการฯ ตามระเบียบ กฎหมาย และ

หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค๑การบริหาร

สํวน ต าบล พ.ศ. 2537  

2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการฝึกอบรม

ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557 (ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 202 ข๎อ 3 
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        โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชวีิตของเด็กและเยาวชน จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายตามโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

ชีวติของเด็กและเยาวชนวัตถุประสงค๑โครงการเพื่อเสริมสร๎าง

กระบวนการเรียนรู๎ใหแ๎กํเด็กและเยาวชน ให๎มี

คุณธรรม จรยิธรรมในสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน

ให๎เด็กได๎มบีทบาทมีพื้นที่ได๎จัดกิจกรรมการแสดงออกอยําง

เหมาะสมเพื่อให๎เด็กและเยาวชน   ได๎พัฒนาศักยภาพของ

ตนเอง เพื่อสํงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎เป็นคนดี มี

ความรอบรู๎ เพื่อให๎เด็กและเยาวชนในครอบครัวได๎ใชเ๎วลาอยูํ

ด๎วยกันมกีิจกรรมรวํมกันและเรยีนรู๎รวํมกัน โดยจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับ

การด าเนินโครงการดังนี้  เชนํ คําสมนาคุณวิทยากร คําอาหาร

กลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม คําวัสดุในการฝึกอบรม และ

คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็น รายละเอียดตามโครงการฯ ตาม

ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค๑การบริหาร

สํวน ต าบล พ.ศ. 2537  

2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการฝึกอบรม

ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557 

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 200 ข๎อ 1 
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        โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชวีิตของผูส๎ูงอายุ จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายตามโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

ชีวติของผ๎ูสูงอายุ วัตถุประสงค๑โครงการเพื่อให๎ผ๎ูสูงอายุด ารงชีวติ

อยํางมศีักดิ์ศรี พึ่งตนเองได๎ มีคุณภาพชวีิตที่ดี เพื่อให๎

ประชาชน ครอบครัว ชุมชน องค๑กรภาครัฐและเอกชนมสีํวนรวํม

ในภารกิจด๎านผ๎ูสูงอายุ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน

ผูส๎ูงอายุต าบลน้ าบํอหลวง โดยจัดกิจกรรมฝกึอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผ๎ูสูงอายุตามแผนงาน/ความ

ประสงค๑ของกลุํมผ๎ูสูงอายุ โดยจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการ

ด าเนนิโครงการดังนี้  เชนํ คําสมนาคุณวิทยากร คําอาหาร

กลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม คําวัสดุในการฝึกอบรม และ

คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็น รายละเอียดตามโครงการฯ ตาม

ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค๑การบริหาร

สํวน ต าบล พ.ศ. 2537  

2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการฝึกอบรม

ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557 

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 203 ข๎อ 4 
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โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชวีิตของสตรีและสถาบัน

ครอบครัว 

จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายตามโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

ชีวติของสตรี และสถาบันครอบครัว วัตถุประสงค๑โครงการเพื่อ

สํงเสริมสนับสนุนใหส๎ตรี และสมาชิกในครอบครัวมีสํวนรํวมใน

กิจกรรมทางสังคมมากขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความรูแ๎ละ

ประสบการณ๑ในครอบครัว เพื่อสร๎างความตระหนักรู๎ให๎ทุกภาค

สํวนเล็งเห็นความส าคัญของสถาบันครอบครัว และเสริมสรา๎ง

ความเข๎มแข็งของสถาบันครอบครัวในชุมชน 

โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมครอบครัว

ตัวอยําง เพื่อพัฒนาศักยภาพตามแผนงาน/ ความประสงค๑ของ

กลุํมสตรี โดยจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ

ดังนี้  เชนํ คําสมนาคุณวิทยากร คําอาหารกลางวัน อาหารวําง

และเครื่องดื่ม คําวัสดุในการฝึกอบรม และคําใช๎จํายอื่นที่

จ าเป็น รายละเอียดตามโครงการฯ ตามระเบียบ กฎหมาย และ

หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค๑การบริหาร

สํวน ต าบล พ.ศ. 2537  

2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการฝึกอบรม

ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557 

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 205 ข๎อ 6 
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        โครงการวัยใสหํางไกลยาเสพติด จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายตามโครงการวัยใสหํางไกลยาเสพ

ติด วัตถุประสงค๑โครงการเพื่อให๎นักเรียนมคีวามรูค๎วามเข๎าใจ

เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด  เพื่อให๎นักเรียนได๎รับรู๎สถานการณ๑ยา

เสพติดภายในชุมชนของตนเองและสังคมภายนอก และสามารถ

ปฏิบัติตนให๎หาํงไกลยาเสพติดได๎   เพื่อสร๎างเครือขาํยแนวรํวม

เด็กและเยาวชน ในการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด เพื่อ

สนับสนุนนโยบายการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดของ

รัฐบาล โดยจัดกิจกรรมฝกึอบรม โดยจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับ

การด าเนินโครงการดังนี้  เชนํ คําสมนาคุณวิทยากร คําอาหาร

กลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม คําวัสดุในการฝึกอบรม และ

คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็น รายละเอียดตามโครงการฯ ตาม

ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค๑การบริหาร

สํวน ต าบล พ.ศ. 2537  

2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการฝึกอบรม

ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557 

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 204 ข๎อ 5 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

  งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

      
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย

หมวดอื่นๆ 
      

        
โครงการแขงํขันกีฬาในระดับต าบล องค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอ

หลวง 

จ านวน 100,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายตามโครงการแขํงขันกีฬาในระดับ

ต าบล องค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง อ าเภอสันป่าตอง

จังหวัดเชยีงใหมํ วัตถุประสงค๑โครงการเพื่อสงํเสริมให๎เยาวชน

และประชาชนใช๎เวลาวาํงให๎เกิดประโยชน๑ หาํงไกลยาเสพติดโดย

จาํยเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับ  คําใช๎จํายในพิธีเปิด-พิธีปิด คาํจัด

สถานที่ คําเครื่องเสียง  คําป้ายประชาสัมพันธ๑ คําป้าย

โครงการ  คํารางวัลกีฬา คํากรรมการ อาหารวํางและ

เครื่องดื่ม คําวัสดุในการจัดงาน คําใช๎จํายอื่นที่

จ าเป็น รายละเอียดตามโครงการแขํงขันกีฬาในระดับ

ต าบล องค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอหลวง อ าเภอสันป่าตอง

จังหวัดเชยีงใหมํ ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสื่อสั่ง

การ  ดังนี้   

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1347  ลง

วันที ่19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คําใช๎จํายในการจัดงาน

ตํางๆ ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น  

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 3722  ลง

วันที ่10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซ๎อมความเข๎าใจเกี่ยวกับ

คําใช๎จํายในการจัดงานตํางๆ ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น 

3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัด

งาน การจัดการแขงํขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขงํขัน

กีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 

(กองการศกึษาศาสนาและวัฒนธรรมองค๑การบริหารสํวนต าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 216 ข๎อ 1 
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  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 196,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 

      
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย

หมวดอื่นๆ 
      

        
โครงการสืบสานประเพณีสระเกล๎าด าหัวผูส๎ูงอายุและประเพณีวัน

สงกรานต๑ต าบลน้ าบํอหลวง 

จ านวน 50,000 บาท 

      

    โครงการสืบสานประเพณีสระเกล๎าด าหัวผูส๎ูงอายุ และประเพณี

วันสงกรานต๑ต าบลน้ าบํอหลวง เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายตาม

โครงการสืบสานประเพณีสระเกล๎าด าหัวผูส๎ูงอายุ และประเพณี

วันสงกรานต๑ต าบลน้ าบํอหลวงวัตถุประสงค๑โครงการเพื่อเป็นการ

สืบสานอนุรักษ๑ประเพณีสระเก๎าด าหัวและประเพณีสงกรานต๑ของ

ไทย  โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผูส๎ูงอายุ ให๎ความร๎ูเรื่องการ

ดูแลสุขภาพ พิธีสระเกล๎าด าหัวผูส๎ูงอายุ จาํยเป็นคําใช๎จําย

เกี่ยวกับ คําจา๎งเหมาเครื่องเสียง คําบ ารุงสถานที่  คําป้าย

โครงการ คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําชุดด าหัว

ผูส๎ูงอายุ คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็น รายละเอียดตามโครงการสบืสาน

ประเพณีสระเกล๎าด าหัวผ๎ูสูงอายุ และประเพณีวันสงกรานต๑

ต าบลน้ าบํอหลวง 

ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1347   

ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คําใช๎จํายในการจัดงาน

ตํางๆ ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น  

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 3722   

ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซ๎อมความเข๎าใจเกี่ยวกับ

คําใช๎จํายในการจัดงานตํางๆ ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น 

3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัด

งาน การจัดการแขงํขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขงํขัน

กีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 

(กองการศกึษาศาสนาและวัฒนธรรมองค๑การบริหารสํวนต าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 219 ข๎อ 3 
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        โครงการสืบฮีต สานฮอยประเพณียี่เป็งน้ าบํอหลวง จ านวน 100,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสบืฮีต  สานฮอยประเพณียี่

เป็งน้ าบํอหลวง โดยจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการด าเนิน

โครงการดังนี้  เชนํ คําจา๎งเหมาจัดสถานที่พร๎อมเครื่องเสียง  คํา

จัดซื้อถ๎วยรางวัล คําจัดท าป้ายประชาสัมพันธ๑งาน  คําตอบแทน

การแสดงในพิธี เงินรางวัลการประกวดตํางๆ คําตอบแทน

กรรมการ และคําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็น รายละเอียดตามโครงการ

จัดงานวันเด็กแหงํชาติ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่ง

การ ดังนี้ 

1)พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค๑การบริหาร

สํวน ต าบล พ.ศ. 2537 2) หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1347  ลง

วันที ่19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คําใช๎จํายในการจัดงาน

ตํางๆ ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น 

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 3722  ลง

วันที ่10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซ๎อมความเข๎าใจเกี่ยวกับ

คําใช๎จํายในการจัดงานตํางๆ ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น 

4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัด

งาน การจัดการแขงํขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขงํขัน

กีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 

(กองการศกึษาศาสนาและวัฒนธรรมองค๑การบริหารสํวนต าบล) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 171 ข๎อ 4 
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    งบเงินอุดหนุน รวม 46,000 บาท 

      เงนิอุดหนุน รวม 46,000 บาท 

      เงินอุดหนุนสํวนราชการ จ านวน 13,000 บาท 

      

    -อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสันป่าตอง จ านวน 3,000 บาท 

เพื่อจาํยเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการจัดงาน

ประเพณีท๎องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 279 ข๎อ 1 

 

-อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอสันป่าตอง จ านวน 5,000  บาท 

เพื่อจาํยเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการงานสืบสานชาติ

พันธ๑ ต านานศลิป์สันป่าตอง 

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 281 ข๎อ 4 

 

-อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอสันป่าตอง จ านวน 5,000  บาท 

เพื่อจาํยเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสํงเสริม อนุรักษ๑วัฒนธรรม

ประเพณีท๎องถิ่นสร๎างภูมิคุม๎กันสังคมในมิติวัฒนธรรม 

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 280 ข๎อ 3 
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      เงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 33,000 บาท 

      

    -อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่1 จ านวน 3,000  บาท 

เพื่อจาํยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่1   

ตามโครงการสบืสานประเพณีแหไํม๎ค้ าโพธิ์  

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 285 ข๎อ 8 

 

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่2 จ านวน 3,000  บาท 

เพื่อจาํยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่2   

ตามโครงการสบืสานประเพณีแหไํม๎ค้ าโพธิ์  

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 286 ข๎อ 9 

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่3 จ านวน 3,000  บาท 

เพื่อจาํยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่3 

ตามโครงการสบืสานประเพณีแหไํม๎ค้ าโพธิ์  

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 287 ข๎อ 10 

 

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่4 จ านวน 3,000  บาท 

เพื่อจาํยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่4   

ตามโครงการสบืสานประเพณีแหไํม๎ค้ าโพธิ์  

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 288 ข๎อ 11 
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-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่5 จ านวน 3,000  บาท 

เพื่อจาํยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่5   

ตามโครงการสบืสานประเพณีแหไํม๎ค้ าโพธิ์  

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 289 ข๎อ 12 

 

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่6 จ านวน 3,000  บาท 

เพื่อจาํยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่6  

ตามโครงการสบืสานประเพณีแหไํม๎ค้ าโพธิ์  

      

    (ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 290 ข๎อ 13 

 

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่7 จ านวน 3,000  บาท 

เพื่อจาํยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่7 

ตามโครงการสบืสานประเพณีแหไํม๎ค้ าโพธิ์  

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 291 ข๎อ 14 

 

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่8 จ านวน 3,000  บาท 

เพื่อจาํยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่8   

ตามโครงการสบืสานประเพณีแหไํม๎ค้ าโพธิ์  

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 292 ข๎อ 15 
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-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่9 จ านวน 3,000  บาท 

เพื่อจาํยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่9 

ตามโครงการสบืสานประเพณีแหไํม๎ค้ าโพธิ์  

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 293 ข๎อ 16 

 

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่10 จ านวน 3,000  บาท 

เพื่อจาํยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่10   

ตามโครงการสบืสานประเพณีแหไํม๎ค้ าโพธิ์  

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 294 ข๎อ 17 

 

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่11 จ านวน 3,000  บาท 

เพื่อจาํยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบํ๎าน หมูทํี ่11  

ตามโครงการสบืสานประเพณีแหไํม๎ค้ าโพธิ์  

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 295 ข๎อ 18 
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  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 32,000 บาท 

    งบเงินอุดหนุน รวม 32,000 บาท 

      เงนิอุดหนุน รวม 32,000 บาท 

      เงินอุดหนุนสํวนราชการ จ านวน 32,000 บาท 

      

    -อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสันป่า

ตอง   จ านวน 22,000 บาท 

เพื่อจาํยเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการจัดงาน

มหกรรมไม๎ดอกไม๎ประดับจังหวัดเชยีงใหมํ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 283 ข๎อ 5 

 

-อุดหนุนส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชยีงใหมํ  เพื่อส านักงาน

พัฒนาชุมชนอ าเภอสันป่าตอง จังหวัด

เชยีงใหมํ  จ านวน  5,000  บาท 

เพื่อจาํยเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและ

จ าหนาํยสินค๎า OTOP  ในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดี

เมืองเชยีงใหมํ ประจ าปี 2561 

(กองการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 284 ข๎อ 6 

 

-อุดหนุนส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชยีงใหมํ  เพื่อส านักงาน

พัฒนาชุมชนอ าเภอสันป่าตอง จังหวัด

เชยีงใหมํ  จ านวน  5,000  บาท 

เพื่อจาํยเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนจัดแสดงและ

จ าหนาํยสินค๎า OTOP ในงานมหกรรมไม๎ดอกไม๎ประดับ จังหวัด

เชยีงใหมํ ประจ าปี 2561 

(กองการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 284 ข๎อ 7 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 803,000 บาท 

    งบลงทุน รวม 803,000 บาท 

      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 803,000 บาท 

      คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค       

        โครงการกํอสร๎างก าแพงกันดิน หมูํที่ 8 บ๎านหว๎ยโท๎ง จ านวน 302,000 บาท 

      

    เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตามโครงการกํอสร๎างก าแพง

กันดิน หมูทํี ่8 บ๎านหว๎ยโท๎ง โดยการกํอสร๎างก าแพงกัน

ดิน จ านวน 4 ชํวง รวมระยะ 124  เมตร ชํวงที่ 1 ขนาดกว๎าง1.00 

เมตร ขนาดสูง 1.00 เมตร ความ

ยาว 31 เมตร หนา 0.10 เมตร ชํวงที ่2 ขนาดกว๎าง 1.00 เมตร

ขนาดสูง 1.00 เมตร ความยาว 36 เมตร หนา 0.10 เมตร ชํวง

ที ่3 ขนาดกว๎าง 1.00 เมตร ขนาดสูง 1.00 เมตร ความ

ยาว 25 เมตร หนา 0.10 เมตร ชํวงที ่4 ขนาด

สูง 1.00 เมตร ความยาว 32 เมตร หนา 0.10 เมตร พร๎อมงาน

ดินลูกรังถมอัดแนํน ตามแบบองค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าบํอ

หลวง 

(กองชาํง) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 149 ข๎อ 23 

      

        โครงการกํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยมชนดิ 1 ชํอง หมูํที่ 9 บ๎านต๎นแก๎ว จ านวน 178,000 บาท 

      

    เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตามโครงการกํอสร๎างทํอลอด

เหลี่ยมชนิด 1 ชํอง หมูทํี่ 9 บ๎านต๎นแก๎ว โดยการกํอสร๎างทํอลอด

เหลี่ยมคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด 2.10 X 1.80 เมตร ชนิด 1 ชํอง ไมํมมีุมเฉียง ตาม

แบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค๑กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่น เลขที ่ทถ-5-202 , ทถ-5-204 พร๎อมงานผิวทางแอส

ฟัลท๑ตกิคอนกรีตหลังทํอ หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร 

(กองชาํง) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 151 ข๎อ 26 
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โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า แบบมีฝาปิดสายน้ าบํอหลวง - หว๎ย

โท๎ง หมูทํี่ 3 บ๎านแพะสันใหมํ 

จ านวน 323,000 บาท 

      

    เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตามโครงการกํอสร๎างราง

ระบายน้ า แบบมีฝาปิด สายน้ าบํอหลวง-หว๎ยโท๎ง หมูทํี่ 3 บ๎าน

แพะสันใหมํ โดยการกํอสร๎างรางระบายน้ า แบบมีฝาปิด ขนาด

รางระบายน้ า

กว๎าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบ

มาตรฐานงานทางส าหรับองค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น   

แบบเลขที่ ทถ-5-301  ชนิด ข-50 ยาว 120 เมตร 

(กองชาํง) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 141 ข๎อ 6 
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แผนงานการเกษตร 

  งานส่งเสรมิการเกษตร รวม 284,760 บาท 

    งบบุคลากร รวม 226,680 บาท 

      เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 226,680 บาท 

      คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 226,680 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําตอบแทน  คําตอบแทนพิเศษ ให๎แกํพนักงานจา๎ง

ตามภารกิจและคาํตอบแทนให๎แกํพนักงานจา๎งทั่วไป ตาม

ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค๑การบริหารสํวนต าบล

จังหวัดเชยีงใหมํเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจา๎ง 

(ฉบับที ่3) โดยค านวณตั้งจาํยไว๎ไมํเกิน 12 เดือน 

      

    งบด าเนินงาน รวม 58,080 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 10,080 บาท 

      
คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่น 
จ านวน 9,080 บาท 

      

    -เพื่อจาํยเป็นเงินประโยชน๑ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษแกํ

พนักงานองค๑การบริหารสํวนต าบล  ลูกจา๎ง  และพนักงานจา๎ง

องค๑การบริหารสํวนต าบล 

-เพื่อจาํยเป็นคําตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจํายได๎ตาม

ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงนิประโยชน๑

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี

แกํพนักงานสวํนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลง

วันที ่29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําดว๎ยการก าหนดเงนิประโยชน๑ตอบแทนอื่น

เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงาน

สํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจาํยอื่นขององค๑กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
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3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลง

วันที ่26 กุมภาพันธ๑ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.

อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน๑ตอบแทนอื่น

เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับ

พนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจา๎ง และพนักงานจา๎งขององค๑กร

ปกครองสวํนท๎องถิ่น พ.ศ. 2558 

4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลง

วันที ่29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน๑ตอบแทนอื่นเป็น

กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 

      คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 1,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎กับ

พนักงานสํวนต าบลและพนักงานจา๎ง ที่ได๎รับอนุมัติให๎ปฏิบัติ

หนา๎ที่นอกเวลาราชการปกติ หรอื วันหยุดราชการ  ตาม

ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายเงนิตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลง

วันที ่17 พฤศจกิายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา

ด๎วยการเบิกจํายเงนิตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  
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      ค่าใช้สอย รวม 43,000 บาท 

      
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย

หมวดอื่นๆ 
      

        คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 3,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ หรอืไป

อบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และนอก

ราชอาณาจักร ของพนักงานสํวนต าบล พนักงานจา๎ง  รวมทั้งผ๎ูที่

ได๎รับค าสั่งจากนายกฯ ให๎ปฏิบัติหนา๎ที่เพื่อประโยชน๑ขององค๑การ

บริหารสํวนต าบล โดยจํายเป็นคําเบีย้เลีย้งเดินทาง คําพาหนะ คํา

เชาํที่พัก คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผาํนทางดวํน

พิเศษคําธรรมเนียมในการใชส๎นามบิน คําลงทะเบียนตํางๆและ

คําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง  

ที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรอืไปติดตอํ

ราชการ  ตามระเบียบ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไป

ราชการของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2555 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไป

ราชการของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการเดินทางไป

ราชการของเจา๎หนา๎ที่ท๎องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
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        โครงการผลติและขยายเชื้อบิวเวอร๑เรียและไตรโคเดอร๑มํา จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายตามโครงการผลิตและขยายเชือ้บิวเวอร๑เรีย

และไตรโคเดอร๑มําวัตถุประสงค๑โครงการเพื่อให๎เกษตรกรที่เข๎า

รํวมโครงการ ลด ละ เลิก การใชส๎ารเคมีในภาคการเกษตร เพื่อ

สร๎างจิตส านึกที่ดี แกํเกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตร เพื่อ

ลดต๎นทุนการผลิต เพื่อลดผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อม

เกษตรกร โดยเบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ

ดังนี้  เชนํ คําป้ายโครงการ คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและ

เครื่องดื่ม คําถํายเอกสาร และคําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็น รายละเอียด

ตามโครงการฯ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค๑การบริหาร

สํวน ต าบล พ.ศ. 2537 

2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการฝึกอบรม

ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557 

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 209 ข๎อ 2 
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โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนย๑บริการและ

ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลน้ าบํอหลวง 

จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายตามโครงการเพิ่มพูนประสทิธิภาพ

คณะกรรมการศูนย๑บริการและถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ต าบลน้ าบํอหลวง วัตถุประสงค๑โครงการเพื่อเพิ่มความรูใ๎ห๎แกํ

คณะกรรมการศูนย๑ฯและเกษตรกรใหเ๎กิดความช านาญในการ

ผลติล าไย เพื่อลดความเสี่ยงราคาผลผลติล าไย เพื่อเพิ่มรายได๎

ให๎แกํเกษตรกรผูผ๎ลติล าไย โดยการจัดฝึกอบรมคณะกรรมการ

ศูนย๑และเกษตรกร โดยเบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ

ดังนี้  เชนํ คําป้ายโครงการ คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและ

เครื่องดื่ม คําถํายเอกสาร และคําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็น รายละเอียด

ตามโครงการฯ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค๑การบริหาร

สํวน ต าบล พ.ศ. 2537 

2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใชจ๎าํยในการฝึกอบรม

ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557 

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 209 ข๎อ 1 

      

      ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท 

      วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําวัสดุเกษตร  เชนํ  ปุ๋ย  สารเคมีป้องกันและก าจัด

ศัตรูพชื  วัสดุเพาะช า ผา๎ใบหรอืผา๎พลาสตกิ ต๎นไม๎ เมล็ดพันธุ๑

พืช  เมล็ดพันธุ๑ไม๎ดอกไม๎ประดับ ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
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  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 40,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

      
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย

หมวดอื่นๆ 
      

        โครงการจัดท าแนวกันไฟต าบลน้ าบํอหลวง จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายตามโครงการจัดท าแนวกันไฟต าบลน้ าบํอ

หลวง วัตถุประสงค๑โครงการเพื่อท าแนวกันไฟ ในการป้องกันการ

ลุกลามของไฟป่า  เพื่อป้องกันการท าลายสภาพสมดุลของระบบ

นิเวศ โดยจ๎างเหมาจัดท าแนวกันไฟ จ านวน 9 จุด โดยจํายเป็น

คําใช๎จํายเกี่ยวกับการด าเนินโครงการดังนี้  เชนํ คําจา๎งเหมาท า

แนวกันไฟ และคําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็น รายละเอียดตาม

โครงการฯ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค๑การบริหาร

สํวน ต าบล พ.ศ. 2537 

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 210 ข๎อ 3 
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        โครงการรณรงค๑ป้องกันไฟป่าและแก๎ไขปัญหาหมอกควัน จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายตามโครงการรณรงค๑ป้องกันไฟป่าและ

แก๎ไขปัญหาหมอกควัน วัตถุประสงค๑โครงการเพื่อ

ประชาสัมพันธ๑ และการรณรงค๑ การลดการเผา และลดหมอก

ควัน เพื่อให๎เกิดการมีสวํนรํวมระหวํางหนํวยงานราชการ และ

ประชาชนภายในต าบลน้ าบํอหลวง เพื่อประเมินผลและสรุปการ

ด าเนนิงานเป็นไปตามวัตถุประสงค๑หรอืไมํ อยํางไร โดย

ประชาสัมพันธ๑การรํวมรณรงค๑ป้องกันไฟป่าและแก๎ไขปัญหา

หมอกควันในพืน้ที่ โดยจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการด าเนิน

โครงการดังนี้  เชนํ คําป้ายโครงการ ป้ายไวนิลรณรงค๑ลดการเผา

เพื่อลดหมอกควัน อาหารวํางพรอ๎มเครื่องดื่ม และคําใช๎จํายอื่นที่

จ าเป็น รายละเอียดตามโครงการฯ ตามระเบียบ กฎหมาย และ

หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค๑การบริหาร

สํวน ต าบล พ.ศ. 2537 

(ส านักงานปลัด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   

(พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ 211 ข๎อ 4 
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แผนงานงบกลาง 

  งบกลาง รวม 9,931,658 บาท 

    งบกลาง รวม 9,931,658 บาท 

      งบกลาง รวม 9,931,658 บาท 

      เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 109,305 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจา๎งกรณี

นายจ๎างในอัตราร๎อยละ  5  ของคําจา๎งที่องค๑การบริหารสํวน

ต าบลจะต๎องจาํยเพื่ออุดหนุนเงินคาํเบีย้ประกันสังคมของ

พนักงานจา๎งและผ๎ูดูแลเด็กของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ตาม

พระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533   

2)  หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดํวน

ที่สุด  ที ่มท 0809.5/ว 9  ลง

วันที ่ 22  มกราคม 2557  เรื่อง การจาํยเบีย้ประกันสังคมของ

พนักงานจา๎ง  

3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด

ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  

เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  

เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจา๎ง (ฉบับที ่3)  

4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/

ว 2989  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซักซ๎อมแนวทาง

การจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น 

5)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

มาก ที ่มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560  

เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับสนับสนุนศูนย๑

พัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการส าหรับข๎าราชการ

ครูผูด๎ูแลเด็ก เงินคาํตอบแทน เงินเพิ่มคาํครองชีพ และเงิน

ประกันสังคมส าหรับพนักงานจา๎ง 
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      เบีย้ยังชีพผ๎ูสูงอายุ จ านวน 6,934,676 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเบีย้ยังชีพให๎แกํผูอ๎ายุ  ตามระเบียบและหนังสือสั่ง

การดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจาํยเงนิสงเคราะห๑เพื่อ

การยังชีพขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548    

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ๑การจาํยเงนิ

เบีย้ยังชีพผ๎ูสูงอายุขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2553 

3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0891.3/

ว 118 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทาง

ปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย

หลักเกณฑ๑การจํายเงนิเบีย้ยังชีพผ๎ูสูงอายุขององค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย

หลักเกณฑ๑การจํายเงนิเบีย้ความพิการให๎คนพิการขององค๑กร

ปกครองสวํนท๎องถิ่น พ.ศ. 2553 

4) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 146 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง แนว

ทางการด าเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไปเบีย้ยังชีพผ๎ูสูงอายุ คน

พิการ และผูป๎่วยเอดส๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0891.3/

ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เรื่อง การซักซ๎อมแนวทางการ

ตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงิน

อุดหนุนคําใช๎จํายสนับสนุนการสรา๎งหลักประกันรายได๎แกํ

ผูส๎ูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนคําใช๎จํายสนับสนุนสวัสดิการ

การทางสังคมให๎แกํผ๎ูพิการและทุพพลภาพ 
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      เบีย้ยังชีพคนพิการ จ านวน 2,400,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเบีย้ยังชีพให๎แกํคนพิการ  ตามระเบียบและหนังสือสั่ง

การดังนี้   

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจาํยเงนิสงเคราะห๑เพื่อ

การยังชีพขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2548 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ๑การจาํยเงนิ

เบีย้ความพิการให๎คนพิการขององค๑กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่น พ.ศ. 2553 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ๑การจาํยเบีย้

ความพิการให๎คนพิการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ฉบับ

ที ่2 พ.ศ. 2559   

4) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0891.3/

ว 118 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทาง

ปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย

หลักเกณฑ๑การจํายเงนิเบีย้ยังชีพผ๎ูสูงอายุขององค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย

หลักเกณฑ๑การจํายเงนิเบีย้ความพิการให๎คนพิการขององค๑กร

ปกครองสวํนท๎องถิ่น พ.ศ. 2553 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท 0891.3/

ว 3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจาํยเบีย้

ความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ๑

การจาํยเบีย้ความพิการให๎คนพิการขององค๑กรปกครองสวํน

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

6) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 146 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง แนว

ทางการด าเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไปเบีย้ยังชีพผ๎ูสูงอายุ คน

พิการ และผูป๎่วยเอดส๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

7) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0891.3/

ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เรื่อง การซักซ๎อมแนวทางการ

ตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงิน

อุดหนุนคําใช๎จํายสนับสนุนการสรา๎งหลักประกันรายได๎แกํ

ผูส๎ูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนคําใช๎จํายสนับสนุนสวัสดิการ

การทางสังคมให๎แกํผ๎ูพิการและทุพพลภาพ 
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      เบีย้ยังชีพผ๎ูป่วยเอดส๑ จ านวน 144,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเบีย้ยังชีพให๎แกํผูป๎่วยเอดส๑  ตามบัญชีรายชื่อที่ได๎รับ

อนุมัตจิากผู๎บริหาร  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 

1)  กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจาํยเงนิสงเคราะห๑เพื่อการยัง

ชีพขององค๑กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 ข๎อ 16 และ ข๎อ 17   

2)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560  

เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจํายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับสนับสนุนการ

จาํยเงนิสงเคราะห๑เบีย้ยังชีพผ๎ูป่วยเอดส๑  

      

      ส ารองจําย จ านวน 100,000 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นคําใช๎จํายในกรณีฉุกเฉินจ าเป็นเรํงดํวน ซึ่งไมํ

สามารถคาดการณ๑ลวํงหนา๎ได๎ เชนํ การเกิดสาธารณภัย

ตํางๆ หรอืกรณีที่มคีวามจ าเป็นต๎องจาํยนอกเหนอืจาก

งบประมาณตั้งจาํยไว๎หรือเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดรอ๎น

ให๎แกํประชาชน ตามพระราชบัญญัติและหนังสอืสั่งการ   ดังนี้ 

1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดํวนมาก  ที ่ มท  0313. 4 /

ว 667   ลงวันที่  12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การชํวยเหลือ

ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น  

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/

ว 4224  ลงวันที่  10  ตุลาคม  2554   เรื่องการชํวยเหลือผ๎ู

ประสบอุทกภัย  น้ าทํวมฉับพลัน  น้ าป่าไหลหลาก  และน้ าล๎น

ตลิ่ง 

4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที ่ มท  0808.2/ว  3215  ลง

วันที ่ 6  มิถุนายน 2559   เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการใช๎จําย

งบประมาณเพื่อชํวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

5)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0891.2/ว 76  ลง

วันที ่  13  มกราคม  2558   เรื่อง  การเตรียมการป้องกันและ

แก๎ไขปัญหาภัยหนาว  
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6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดํวนที่สุด  ที่  มท  0891.2/

ว  4515  ลงวันที่  11  สิงหาคม 2558/   เรื่อง  การเตรียมการ

ป้องกันและแก๎ไขปัญหาป้องกันอุทกภัย  น้ าทํวมฉับพลัน   น้ าป่า

ไหลหลาก  และดินถลํม 

7)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0891.2/ว 843  ลง

วันที ่28 เมษายน 2559  เรื่อง  การเตรียมการป้องกันและแก๎ไข

ปัญหาภัยแล๎ง 

8)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน

ที่สุด ที ่มท 0891.4/ว 2360  ลง

วันที ่2 พฤศจกิายน 2558  เรื่อง  การเตรียมความพร๎อมเพื่อ

จัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจ าปี 2559 

9)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยดํวนที่สุด  ที ่มท 0808.2/

ว 3358  ลงวันที่ 29  ตุลาคม  2553 

10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/

ว 3456 ลงวันที่ 19  มิถุนายน 2558  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการ

จัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

11)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/

ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ๑ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ๑และวิธีการ

ปฏิบัติส าหรับองค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่นในการชํวยเหลือ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

12) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0810.4/

ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 

13)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนมากที่ มท 0808.2/

ว 2989  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซักซ๎อมแนวทาง

การจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น 
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      รายจํายตามขอ๎ผูกพัน จ านวน 90,000 บาท 

      

    (1)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ   

เพื่อจาํยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

องค๑การบริหารสํวนต าบล  ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 40  ของ

คําบริการสาธารณสุขที่ได๎รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แหงํชาติ   ตามประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1)  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค๑กร

ปกครองสวํนท๎องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ๑การสนับสนุนของ

องค๑การบริหารจังหวัด  เทศบาล  และองค๑การบริหารสํวนต าบล

ในการให๎บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจกิายน  2552 

2)  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แหงํชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ๑เพื่อสนับสนุนให๎องค๑กร

ปกครองสวํนท๎องถิ่นด าเนนิงานและบริหารจัดการกองทุน

หลักประกันสุขภาพ ในระดับท๎องถิ่นหรอืพืน้ที่ พ.ศ. 2557 

3)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ดํวนที่สุด

ที ่มท 0891.3/ว 2199  ลงวันที่10 พฤศจกิายน 2552  เรื่อง การ

ด าเนนิงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
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      เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (กบท.) จ านวน 153,677 บาท 

      

    เพื่อจาํยเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข๎าราชการ

สํวนท๎องถิ่น (ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ

ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2500  โดยค านวณตั้งจาํยในอัตรา

ร๎อยละ 1  ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจ าปี  ตาม

งบประมาณรายจํายทั่วไป (ยกเว๎นพันธบัตร  เงินกู๎   เงินที่มผีู๎

อุทิศให๎/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  โดยในป ี 2561  ได๎

ประมาณการไว๎ที่ ค านวณ

ได๎  ดังนี้  15,367,700  X  1 % =  153,677  บาท  ตาม

พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการดังนี้ 

1)  พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวน

ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2500 

2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงนิบ าเหน็จบ านาญ

ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2546   

3)  หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวน

ท๎องถิ่น  ดํวนมาก ที ่มท 0808.5/ว 40 ลง

วันที ่14 สิงหาคม  2558  เรื่อง  ซักซ๎อมการสํงเงินสมทบกองทุน

บ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

4)  หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวน

ท๎องถิ่น  ดํวนมาก ที ่มท 0808.5/ว 41 ลง

วันที ่14 สิงหาคม  2558  เรื่อง  ซักซ๎อมการสํงเงินสมทบกองทุน

บ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

5)  หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวน

ท๎องถิ่น  ดํวนมาก ที ่มท 0808.5/ว 28 ลง

วันที ่21 กรกฎาคม  2559  เรื่อง  ซักซ๎อมการสํงเงินสมทบ

กองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 

      

   

 


