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อ าเภอสะเมงิ  จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ 1

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบรหิารส่วนต าบลยัง้เมนิ



ค าแถลงงบประมาณ 
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   
 

          ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน 
      
               บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมินอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น  ในโอกาสนี้       
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมินจึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 

  1. สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่     

มีสถานะการเงิน ดังนี ้
    1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 30,785,435.48 บาท 
    1.1.2 เงินสะสม จ านวน 11,372,770.91 บาท 
    1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 10,688,395.20 บาท 
    1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 

0.00 บาท 
    1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
   1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 
   (1) รายรับจริง จ านวน 21,034,090.04 บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร จ านวน 41,926.16 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 5,320.20 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 223,986.15 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 38,175.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 14,190,057.53 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 6,534,643.00 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท 

  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 19,183,700.35 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 5,525,182.00 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 4,863,477.92 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 4,261,336.30 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 2,358,104.13 บาท 



 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,175,600.00 บาท 
  (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท 
  (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 1,573,000.00 บาท 
  (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม 0.00 บาท 
 



รายรับจริง ปี  2559

41,926.16
5,302.20

223,986.15
0.00

38,175.00
0.00

309,389.51

14,190,057.53
14,190,057.53

6,534,643.00
6,534,643.00

21,034,090.04
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 13,703,900.00 13,723,310.00

รวม 26,023,900.00 28,985,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนนุทัว่ไป 13,703,900.00 13,723,310.00

หมวดภาษีจัดสรร 11,999,900.00 14,937,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน
11,999,900.00 14,937,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 320,100.00 324,190.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดรายได้เบด็เตล็ด 27,800.00 38,200.00
หมวดรายได้จากทนุ 0.00 0.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 242,000.00 230,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00

หมวดภาษีอากร 44,000.00 50,670.00
หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนญุาต 6,300.00 5,320.00

ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน
อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

งบกลาง 823,945.00 6,477,801.00 6,641,980.00
งบบคุลากร 6,055,034.74 7,692,015.00 9,320,570.00
งบด าเนนิงาน 4,976,937.56 6,611,984.00 7,063,700.00
งบลงทนุ 2,455,400.00 2,934,100.00 3,451,950.00
งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 20,000.00
งบเงินอุดหนนุ 2,477,100.00 2,288,000.00 2,486,800.00

16,788,417.30 26,023,900.00 28,985,000.00
16,788,417.30 26,023,900.00 28,985,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ
รวม

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ



ของ
องค์การบริหารสว่นต าบลยัง้เมนิ
อ าเภอสะเมงิ  จงัหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



บันทึกหลกัการและเหตุผล
ประกอบร่างขอ้บัญญัติ  งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมนิ

อ าเภอสะเมงิ  จงัหวัดเชียงใหม่

ด้าน ยอดรวม
ด้านบรหิารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 8,461,130
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 30,000

ด้านบรกิารชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,398,830
แผนงานสาธารณสุข 40,000
แผนงานเคหะและชุมชน 6,783,060
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 400,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 130,000

ด้านการด าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 6,641,980

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 28,985,000



                                                                         รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
                                                                            องค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน 
                                                                             อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

          แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                  

งาน 
  

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ 
งานบริหารงานคลัง รวม 

 
งบ 

    
       
         
 งบบุคลากร 4,410,080 0 1,355,100 5,765,180 
     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 0 0 2,052,720 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,357,360 0 1,355,100 3,712,460 
 งบด าเนินงาน 1,617,000 20,000 645,000 2,282,000 
     ค่าตอบแทน 150,000 0 138,000 288,000 
     ค่าใช้สอย 963,000 20,000 472,000 1,455,000 
     ค่าวัสดุ 260,000 0 35,000 295,000 
     ค่าสาธารณูปโภค 244,000 0 0 244,000 
 งบลงทุน 226,100 0 127,850 353,950 
     ค่าครุภัณฑ์ 226,100 0 127,850 353,950 
 งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 0 20,000 
     รายจ่ายอื่น 20,000 0 0 20,000 
 งบเงินอุดหนุน 0 0 40,000 40,000 
     เงินอุดหนุน 0 0 40,000 40,000 
                                              รวม 6,273,180 20,000 2,167,950 8,461,130 
  

 
    



แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
              

งาน 
  

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม 
   

งบ 
    

         
           
   งบด าเนินงาน 30,000 30,000 
       ค่าใช้สอย 30,000 30,000 
                                                รวม 30,000 30,000 
   

แผนงานการศึกษา     
                  

งาน 
  

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 
 

งบ 
    

       
         
 งบบุคลากร 794,520 1,139,810 0 1,934,330 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 794,520 1,139,810 0 1,934,330 
 งบด าเนินงาน 1,282,850 925,850 80,000 2,288,700 
     ค่าตอบแทน 94,000 50,000 0 144,000 
     ค่าใช้สอย 90,000 734,800 30,000 854,800 
     ค่าวัสดุ 1,098,850 141,050 50,000 1,289,900 
 งบลงทุน 0 79,000 0 79,000 
     ค่าครุภัณฑ์ 0 79,000 0 79,000 
 งบเงินอุดหนุน 2,096,800 0 0 2,096,800 
     เงินอุดหนุน 2,096,800 0 0 2,096,800 
                                              รวม 4,174,170 2,144,660 80,000 6,398,830 
 



แผนงานสาธารณสุข 
                  

งาน 
  

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น 

รวม 
   

งบ 
    

         
           
   งบด าเนินงาน 40,000 40,000 
       ค่าใช้สอย 40,000 40,000 
                                                รวม 40,000 40,000 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

                  
งาน 

  

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน รวม 
  

งบ 
    

        
          
  งบบุคลากร 1,621,060 0 1,621,060 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,621,060 0 1,621,060 
  งบด าเนินงาน 1,843,000 0 1,843,000 
      ค่าตอบแทน 128,000 0 128,000 
      ค่าใช้สอย 750,000 0 750,000 
      ค่าวัสดุ 965,000 0 965,000 
  งบลงทุน 300,000 2,719,000 3,019,000 
      ค่าครุภัณฑ์ 300,000 0 300,000 
      ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 2,719,000 2,719,000 
  งบเงินอุดหนุน 0 300,000 300,000 
      เงินอุดหนุน 0 300,000 300,000 
                                               รวม 3,764,060 3,019,000 6,783,060 
  



 
 

   
  

 
 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                  

งาน 
  

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

รวม 
   

งบ 
    

         
           
   งบด าเนินงาน 100,000 100,000 
       ค่าใช้สอย 100,000 100,000 
                                                รวม 100,000 100,000 
    

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
                  

งาน 
  

งานกีฬาและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน 
รวม 

  
งบ 

    
        
          
  งบด าเนินงาน 150,000 200,000 350,000 
      ค่าใช้สอย 150,000 200,000 350,000 
  งบเงินอุดหนุน 0 50,000 50,000 
      เงินอุดหนุน 0 50,000 50,000 
                                               รวม 150,000 250,000 400,000 
   

 
 
 
 
 

    



 
แผนงานการเกษตร 
              

งาน 
  

งานส่งเสริมการเกษตร 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่า

ไม้ 
รวม 

  
งบ 

    
        
          
  งบด าเนินงาน 30,000 100,000 130,000 
      ค่าใช้สอย 10,000 100,000 110,000 
      ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000 
                                               รวม 30,000 100,000 130,000 
   

แผนงานงบกลาง 
                  

งาน 
  

งบกลาง รวม 
   

งบ 
    

         
           
   งบกลาง 6,641,980 6,641,980 
       งบกลาง 6,641,980 6,641,980 
                                                รวม 6,641,980 6,641,980 
    







ปี 2558 ปี 2559

40,497.00 37,919.00 14.18
3,002.36 2,974.16 0.00
1,781.00 1,033.00 100.00

45,280.36 41,926.16

523.80 252.20 -50.00
395.00 150.00 -62.50

0.00 140.00 100.00

200.00 170.00 -15.00
60.00 0.00 -100.00

4,725.00 4,500.00 0.00
670.00 90.00 -84.38

6,573.80 5,302.20

247,590.61 223,986.15 -4.96
247,590.61 223,986.15

28,900.00 36,000.00 44.00     ค่าขายแบบแปลน 0.00 25,000.00 % 36,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวมหมวดรายได้จากทรพัยส์ิน 0.00 242,000.00 230,000.00
     ดอกเบีย้ 0.00 242,000.00 % 230,000.00
หมวดรายได้จากทรพัยส์ิน

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 0.00 6,300.00 5,320.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร 0.00 640.00 % 100.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 4,500.00 % 4,500.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 60.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัทะเบยีนพาณิชย์ 0.00 200.00 % 170.00

     ค่าธรรมเนียมปดิ โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือ่การโฆษณา

0.00 0.00 % 150.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร 0.00 400.00 % 150.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 500.00 % 250.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 44,000.00 50,670.00
     ภาษีปา้ย 0.00 1,000.00 % 2,000.00
     ภาษีบ ารุงท้องที่ 0.00 3,000.00 % 3,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 40,000.00 % 45,670.00

อ าเภอ สะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
 

รายงานประมาณการรายรบั
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน

หมวดภาษีอากร

รายรบัจรงิ ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2560
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2561



ปี 2558 ปี 2559

อ าเภอ สะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
 

รายงานประมาณการรายรบั
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน

รายรบัจรงิ ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2560
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2561

2,900.00 2,175.00 -21.43
31,800.00 38,175.00

297,246.43 632,755.85 215.44
7,608,602.75 9,207,546.69 22.21
1,710,880.02 1,743,891.42 11.05

213,623.11 212,563.92 4.46
750,885.08 731,635.72 0.15

1,292,564.56 1,573,754.44 33.28
24,267.12 25,722.48 2.04
39,956.27 25,528.76 -37.50

33,007.00 16,348.00 -12.12

24,681.92 20,310.25 -23.08
11,995,714.26 14,190,057.53

7,211,416.00 6,534,643.00 0.14

7,211,416.00 6,534,643.00
19,538,375.03 21,034,090.04รวมทุกหมวด 0.00 26,023,900.00 28,985,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 0.00 13,703,900.00 13,723,310.00

     เงินอดุหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
และภารกจิถ่ายโอนเลือกท า

0.00 13,703,900.00 % 13,723,310.00

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป
รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 11,999,900.00 14,937,500.00

     ภาษีจดัสรรอื่นๆ 0.00 26,000.00 % 20,000.00

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

0.00 33,000.00 % 29,000.00

     ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 0.00 40,000.00 % 25,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 24,500.00 % 25,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 0.00 1,293,500.00 % 1,724,000.00
     ภาษีสุรา 0.00 750,900.00 % 752,000.00
     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 0.00 213,000.00 % 222,500.00
     ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ 0.00 1,711,000.00 % 1,900,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 0.00 7,610,000.00 % 9,300,000.00
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 0.00 298,000.00 % 940,000.00
หมวดภาษีจัดสรร

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 27,800.00 38,200.00
     รายได้เบด็เตล็ดอื่นๆ 0.00 2,800.00 % 2,200.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561     

องค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน 
อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

        
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  28,985,000   บาท  แยกเปน็ 

   
 รายได้จัดเก็บเอง 
 

 
หมวดภาษีอากร รวม 50,670 บาท 

 
  

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จ านวน 45,670 บาท 
 

    

 ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีท่ีผ่านมา  เนื่องจาก
คาดการณ์ว่าจะจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินได้สูงกว่าปีท่ีผ่าน
มา 

  

 
  

ภาษีบ ารุงท้องท่ี จ านวน 3,000 บาท 
 

    
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา เนื่องจาก
คาดการณ์ว่าจะจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ีได้ใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา 

  

 
  

ภาษีป้าย จ านวน 2,000 บาท 
 

    
ประมาณการสูงกว่ารายรับจริงในปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดการณ
ว่าจะจัดเก็บภาษีป้ายได้สูงกว่าปีท่ีผ่าน 

  

 
 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 5,320 บาท 
 

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 250 บาท 

 
    

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุราได้ใกล้เคียง
กับปีท่ีผ่าน 

  

 
  

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 150 บาท 
 

    

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารได้ใกล้เคียงกับปี
ท่ีผ่าน 

  

 
  

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ
โฆษณา 

จ านวน 150 บาท 

 
    

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณาได้ใกล้เคียงกับปีท่ีผ่าน 

  

 
  

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 170 บาท 
 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ได้เท่ากับปีท่ีผ่าน 

  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 



ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 4,500 บาท 

    
 ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา  เนื่องจาก
คาดการณ์ว่าจะจัดเก็บค่าปรับการผิดสัญญาเท่ากับปีท่ีผ่านมา 

  

 
  

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 100 บาท 
 

    

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา  เนื่องจาก
คาดการณ์ว่าจะจัดเก็บค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
เท่ากับปีท่ีผ่านมา 

  

 
 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 230,000 บาท 
 

  
ดอกเบ้ีย จ านวน 230,000 บาท 

 
    

 ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา เนื่องจาก
คาดการณ์ว่าจะมีรายได้จากดอกเบี้ยใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา 

  

 
 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 38,200 บาท 
 

  
ค่าขายแบบแปลน จ านวน 36,000 บาท 

 
    

ประมาณการไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมี
รายได้จากค่าขายแบบแปลนเท่าเดิม 

  

 
  

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ านวน 2,200 บาท 
 

    
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีท่ีผ่านมา  เนื่องจาก
คาดการณ์ว่าจะมี รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ เพิ่มข้ึน 

  

 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,937,500 บาท 

 
  

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน จ านวน 940,000 บาท 
 

    

 ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีท่ีผ่านมา  เนื่องจาก
คาดการณ์ว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
และล้อเล่ือนสูงกว่าปีท่ีผ่านมา   

  

 
  

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 9,300,000 บาท 
 

    

ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีท่ีผ่านมา เนือ่งจาก
คาดการณ์ว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯสูงกว่าปีท่ีผ่านมา   

  

 
  

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 1,900,000 บาท 
 

    

ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีท่ีผ่านมา  เนื่องจาก
คาดการณ์ว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯสูงกว่าปีท่ีผ่านมา   

  

 
  

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 222,500 บาท 
 

    

ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีท่ีผ่านมา  เนื่องจาก
คาดการณ์ว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะสูงกว่าปีท่ีผ่าน
มา   
 
 

  

 



  
ภาษีสุรา จ านวน 752,000 บาท 

 
    

ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีท่ีผ่านมา  เนื่องจาก
คาดการณ์ว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีสุราสูงกว่าปีท่ีผ่านมา   

  

 
  

ภาษีสรรพสามิต จ านวน 1,724,000 บาท 
 

    

ประมาณการไว้สูงกว่ากับรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา  เนื่องจาก
คาดการณ์ว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีสรรพสามิตสูงกว่าปีท่ีผ่าน
มา   

  

 
  

ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 25,000 บาท 
 

    

ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีท่ีผ่านมา  เนื่องจาก
คาดการณ์ว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่สูงกว่าปีท่ีผ่าน
มา   

  

 
  

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 25,000 บาท 
 

    

ประมาณการไว้ต่ ากว่ารายรับจริงในปีท่ีผ่านมา  เนื่องจาก
คาดการณ์ว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมต่ ากว่าปี
ท่ีผ่านมา   

  

 
  

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

จ านวน 29,000 บาท 

 
    

ประมาณการไว้ต่ ากว่ารายรับจริงในปีท่ีผ่านมา  เนื่องจาก
คาดการณ์ว่าจะได้รับการจัดสรรค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดินต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา 

  

 
  

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จ านวน 20,000 บาท 
 

    

ประมาณการไว้ต่ ากว่ารายรับจริงในปีท่ีผ่านมา  เนื่องจาก
คาดการณ์ว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีจัดสรรอื่นๆต่ ากว่าปีท่ีผ่าน
มา 

  

 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 13,723,310 บาท 

 
  

เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน 13,723,310 บาท 

 

    

ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีท่ีผ่านมา  เนื่องจาก
คาดการณ์ว่าจะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกท าสูงกว่า
ปีท่ีผ่านมา และมีค่าใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปก าหนด
วัตถุประสงค์สูงขึ้น   

  

  



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

452,875 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080
35,166 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120
35,166 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

71,322 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400
1,253,690 1,288,800 1,368,000 1,311,000 4.35 % 1,368,000
1,848,219 1,973,520 2,052,720 1,995,720 2,052,720

845,126 822,246 1,291,378 1,340,880 27.33 % 1,707,360
59,066 46,999 86,910 92,000 17.39 % 108,000
63,474 58,800 121,800 126,000 0 % 126,000

327,340 559,680 491,879 251,440 46.36 % 368,000
129,500 72,000 61,195 48,000 0 % 48,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน
อ าเภอสะเมิง    จังหวัดเชียงใหม่

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจ าต าแหน่ง

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

งบบุคลากร
เงนิเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

เงินเดือนนายก/รองนายก

ยอดต่าง (%)
แผนงานบรหิารงานทั่วไป
งานบรหิารทั่วไป

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมอืง)



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

1,424,506 1,559,725 2,053,162 1,858,320 2,357,360
3,272,725 3,533,245 4,105,882 3,854,040 4,410,080

22,350 191,350 0 70,000 -14.29 % 60,000
6,280 0 0 10,000 0 % 10,000

16,450 5,500 24,000 48,000 -37.5 % 30,000
37,097 29,209.75 13,201.75 60,000 -16.67 % 50,000
6,445 0 0 0 0 % 0

88,622 226,059.75 37,201.75 188,000 150,000

288,010 110,027 286,899 407,000 -26.29 % 300,000
46,570 22,966 33,260 100,000 0 % 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกต้ังผู้บริหารทอ้งถิ่นและ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 0 0 0 35,000 -100 % 0
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกต้ัง 0 0 0 0 100 % 350,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 166,176 0 0 % 0

ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

รวมค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบา้น

รวมงบบุคลากร
งบด าเนินงาน



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

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 69,023 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 201,502 0 200,000 0 % 200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 151,809.65 0 0 0 0 % 0

ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา 0 0 0 0 100 % 3,000
โครงการทอ้งถิ่นเคล่ือนที่ 28,110 31,500 0 0 0 % 0

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต.
 กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. 0 0 0 240,000 -100 % 0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ประชาชน 0 0 0 16,000 -100 % 0

14,752.19 148,310.01 2,600 10,000 0 % 10,000
598,274.84 514,305.01 488,935 1,008,000 963,000

38,217 60,984 63,820 100,000 0 % 100,000
9,997 14,515 16,145 52,000 -61.54 % 20,000

33,105 109,950 0 0 100 % 50,000
130,000 191,975.50 0 10,000 400 % 50,000

3,516 2,250 0 10,000 0 % 10,000
15,060 17,310 33,745 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุส านักงาน
วัสดุงานบา้นงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ



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

229,895 396,984.50 113,710 202,000 260,000

58,333.14 65,552.67 76,806.65 120,000 0 % 120,000
53,003.66 58,840.21 51,281.95 84,000 0 % 84,000

1,068 8,151 10,190 10,000 0 % 10,000
48,685 11,556 16,371 30,000 0 % 30,000

161,089.80 144,099.88 154,649.60 244,000 244,000
1,077,881.64 1,281,449.14 794,496.35 1,642,000 1,617,000

1. โซฟาชุดรับแขก 0 22,000 0 0 0 % 0
3. ตู้ไม้ปาติเกอร์ 0 16,500 0 0 0 % 0
4. โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ 0 29,700 0 0 0 % 0
เก้าอี้บนุวม 0 0 0 18,000 -100 % 0
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 105,900 0 0 0 0 % 0
เคร่ืองโทรศัพทเ์คล่ือนที่พร้อมซิมการ์ด 0 0 0 29,800 -100 % 0
โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ 0 0 0 7,200 -100 % 0

โต๊ะหน้าเหล็ก ขนาด กว้าง 75 เซนติเมตร ยาว 
180 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร 0 0 52,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าครภัุณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบด าเนินงาน

งบลงทุน

ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

รวมค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า



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

ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายรูป 10,000 0 0 0 0 % 0
เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 37,500 0 0 0 % 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ า/เย็น 8,750 0 0 0 0 % 0
ค่าจัดซ้ือตู้เย็น 14,900 0 0 0 0 % 0
เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 0 0 0 6,900 -100 % 0

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน   
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 0 29,698 0 0 0 % 0
2. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) 0 12,828 0 0 0 % 0
3. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 0 25,000 0 0 0 % 0
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 0 0 0 0 100 % 16,000
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน 0 0 0 16,000 -100 % 0

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED สี 0 0 0 17,000 -100 % 0
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 0 0 0 0 100 % 4,300
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 0 0 0 0 100 % 5,800

21,240.40 0 0 50,000 300 % 200,000
160,790.40 173,226 52,000 144,900 226,100
160,790.40 173,226 52,000 144,900 226,100

งบรายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอ่ืน

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครภัุณฑ์

รวมงบลงทุน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว



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

0 0 0 20,000 0 % 20,000
0 0 0 20,000 20,000
0 0 0 20,000 20,000

10,000 10,000 10,000 10,000 -100 % 0
10,000 10,000 10,000 10,000 0
10,000 10,000 10,000 10,000 0

4,521,397.04 4,997,920.14 4,962,378.35 5,670,940 6,273,180

โครงการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการประชาคมแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ปรับปรุง
แผนชุมชน 0 10,530 0 0 0 % 0
โครงการประชาคมแผนพัฒนาทอ้งถิ่น แผนชุมชน 10,800 0 9,485 0 0 % 0

10,800 10,530 9,485 20,000 20,000
10,800 10,530 9,485 20,000 20,000
10,800 10,530 9,485 20,000 20,000รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวมค่าใช้สอย
รวมงบด าเนินงาน

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวมงบเงนิอุดหนุน
รวมงานบรหิารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

เงนิอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวมเงนิอุดหนุน

รวมรายจ่ายอ่ืน
รวมงบรายจ่ายอ่ืน

งบเงนิอุดหนุน

รายจ่ายอื่น



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

452,072 579,876 463,557.74 265,855 264.62 % 969,360
26,310 22,200 6,795 48,000 0 % 48,000

0 28,677 42,000 42,000 0 % 42,000
104,500 233,640 249,120 212,200 22.4 % 259,740
25,100 36,000 34,500 36,000 0 % 36,000

607,982 900,393 795,972.74 604,055 1,355,100
607,982 900,393 795,972.74 604,055 1,355,100

0 113,250 0 100,000 -50 % 50,000
5,000 0 0 0 100 % 10,000

17,100 17,600 0 10,000 380 % 48,000
1,500 4,645 4,290 2,655 1,029.94 % 30,000

930 0 0 0 0 % 0
24,530 135,495 4,290 112,655 138,000

82,790 2,410 67,500 191,000 -21.47 % 150,000

รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าเช่าบา้น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)
รวมงบบุคลากร

งบด าเนินงาน

เงินประจ าต าแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

งานบรหิารงานคลัง
งบบุคลากร



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

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 16,420 110,274 46,180 52,345 91.04 % 100,000
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 0 0 0 0 100 % 2,000

โครงการจัดท า/ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบยีนทรัพย์สิน 0 0 0 0 100 % 200,000
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน 0 0 0 20,000 -100 % 0
โครงการรับช าระภาษีเคล่ือนที่ 2,250 1,800 1,950 3,000 -100 % 0

36,000 4,500 14,600 20,000 0 % 20,000
137,460 118,984 130,230 286,345 472,000

30,000 29,691.05 27,359.10 30,000 -33.33 % 20,000
0 0 0 10,000 -100 % 0

67,148.80 0 19,357.88 15,000 -100 % 0
16,745 19,990 12,240 20,000 -25 % 15,000

113,893.80 49,681.05 58,956.98 75,000 35,000
275,883.80 304,160.05 193,476.98 474,000 645,000

งบลงทุน
ค่าครภัุณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

รวมงบด าเนินงาน

วัสดุส านักงาน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ



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

เก้าอี้บนุวม 0 0 0 0 100 % 4,500
ครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 64,300 0 0 0 0 % 0
ตู้เก็บเอกสาร 0 5,240 0 22,000 -100 % 0
โต๊ะท างาน 0 0 0 0 100 % 13,900

รถจักรยานยนต์ 0 0 75,000 0 0 % 0

ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายรูป 10,000 0 0 0 0 % 0

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 14,849 0 0 0 % 0
2. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer) 0 4,289 0 0 0 % 0
3. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 0 5,000 0 0 0 % 0
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 0 0 0 0 100 % 64,000
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 0 0 0 0 100 % 9,350
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 0 0 0 0 100 % 12,900
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 KVA 0 0 0 5,800 300 % 23,200

74,300 29,378 75,000 27,800 127,850
74,300 29,378 75,000 27,800 127,850

40,000 40,000 40,000 40,000 0 % 40,000
เงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

รวมค่าครภัุณฑ์
รวมงบลงทุน

งบเงนิอุดหนุน

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง



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

0 90,000 0 0 0 % 0
40,000 130,000 40,000 40,000 40,000
40,000 130,000 40,000 40,000 40,000

998,165.80 1,363,931.05 1,104,449.72 1,145,855 2,167,950
5,530,362.84 6,372,381.19 6,076,313.07 6,836,795 8,461,130

0 0 0 10,000 -100 % 0
0 0 0 10,000 0

0 0 0 30,000 -100 % 0
0 0 0 30,000 0
0 0 0 40,000 0
0 0 0 40,000 0

36,000 0 0 0 0 % 0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภัย
งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าวัสดุ
รวมงบด าเนินงาน

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน

รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

รวมแผนงานบรหิารงานทั่วไป
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน

รวมเงนิอุดหนุน
รวมงบเงนิอุดหนุน

รวมงานบรหิารงานคลัง

เงินอุดหนุนเอกชน
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

36,000 0 0 0 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณา
จักและนอกราชอาณาจักร 0 46,400 22,200 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการปอ้งกันและบรรเทา        
สาธารณภัย 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบติังานอาสาสมัคร
ปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 0 0 0 0 100 % 30,000

0 46,400 22,200 60,000 30,000

0 0 30,000 60,000 -100 % 0
0 0 30,000 60,000 0

36,000 46,400 52,200 120,000 30,000
36,000 46,400 52,200 120,000 30,000
36,000 46,400 52,200 160,000 30,000รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

รวมค่าวัสดุ
รวมงบด าเนินงาน

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภัย

รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย



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

0 0 0 68,600 354.29 % 311,640
0 0 0 10,500 300 % 42,000

92,600 136,766 157,380 135,120 208.53 % 416,880
32,500 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

125,100 160,766 181,380 238,220 794,520
125,100 160,766 181,380 238,220 794,520

0 94,050 0 20,000 150 % 50,000
2,920 0 0 10,000 0 % 10,000

0 0 0 0 100 % 24,000
0 0 0 0 100 % 10,000

2,920 94,050 0 30,000 94,000

53,224 37,932 186,336 30,000 0 % 30,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเช่าบา้น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

รวมค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)
รวมงบบุคลากร

งบด าเนินงาน

เงินประจ าต าแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบบุคลากร
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน



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

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 34,944 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณา
จักและนอกราชอาณาจักร 35,420 0 34,664 10,000 -100 % 0

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาท างานในช่วงปดิ
ภาคเรียน 0 0 2,200 10,000 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการอบรมหลักสูตรการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 0 12,680 12,452 0 0 % 0

2,700 3,200 9,300 10,000 0 % 10,000
91,344 88,756 244,952 75,000 90,000

19,896 18,608 19,880 20,000 -25 % 15,000
0 3,000 3,000 3,000 233.33 % 10,000

1,095,307.30 1,290,609.23 1,168,941.42 1,080,727 -1.56 % 1,063,850
15,928.20 0 0 0 0 % 0

0 19,530 4,670 20,000 -50 % 10,000
1,131,131.50 1,331,747.23 1,196,491.42 1,123,727 1,098,850
1,225,395.50 1,514,553.23 1,441,443.42 1,228,727 1,282,850

งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

รวมงบด าเนินงาน

วัสดุงานบา้นงานครัว
ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม



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

ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายรูป 10,000 0 0 0 0 % 0

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 0 29,698 0 0 0 % 0
2. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 0 8,539 0 0 0 % 0
3. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 0 10,000 0 0 0 % 0

10,000 48,237 0 0 0
10,000 48,237 0 0 0

2,348,000 2,322,080 2,149,600 2,140,000 -2.02 % 2,096,800
2,348,000 2,322,080 2,149,600 2,140,000 2,096,800
2,348,000 2,322,080 2,149,600 2,140,000 2,096,800

3,708,495.50 4,045,636.23 3,772,423.42 3,606,947 4,174,170

0 0 0 663,360 7.33 % 711,960
0 0 0 255,600 43.92 % 367,850ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน

รวมงบเงนิอุดหนุน
รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา

เงนิอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวมเงนิอุดหนุน

รวมค่าครภัุณฑ์
รวมงบลงทุน

งบเงนิอุดหนุน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าครภัุณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่



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

0 0 0 60,000 0 % 60,000
0 0 0 978,960 1,139,810
0 0 0 978,960 1,139,810

0 0 0 25,000 100 % 50,000
0 0 0 25,000 50,000

0 0 0 216,000 62.04 % 350,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 0 35,000 0 % 35,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลย้ังเมิน(ค่าจัดการเรียนการสอน) 0 0 0 124,100 -27.4 % 90,100

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลย้ังเมิน(อาหารกลางวัน) 0 0 0 357,700 -27.4 % 259,700

0 0 0 732,800 734,800รวมค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

รวมงบบุคลากร
งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)



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

0 0 0 0 100 % 15,000
0 0 0 0 100 % 10,000
0 0 0 150,457 -22.87 % 116,050
0 0 0 150,457 141,050
0 0 0 908,257 925,850

เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น 0 0 0 0 100 % 79,000
0 0 0 0 79,000
0 0 0 0 79,000
0 0 0 1,887,217 2,144,660

36,480 43,800 43,920 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กและเยาวชน 29,619 29,961 29,655 0 0 % 0
โครงการจัดงานวันเด็ก 0 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวมงานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา
งานศึกษาไมก่ าหนดระดับ

งบด าเนินงาน

ครุภัณฑ์การศึกษา

รวมค่าครภัุณฑ์
รวมงบลงทุน

รวมงบด าเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครภัุณฑ์

วัสดุงานบา้นงานครัว
ค่าอาหารเสริม (นม)

รวมค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน



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

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 448,000 341,280 492,800 0 0 % 0

514,099 415,041 566,375 30,000 30,000

0 0 0 45,000 11.11 % 50,000
0 0 0 45,000 50,000

514,099 415,041 566,375 75,000 80,000
514,099 415,041 566,375 75,000 80,000

4,222,594.50 4,460,677.23 4,338,798.42 5,569,164 6,398,830

โครงการ ควบคุมปอ้งกันและระงับโรคติดต่อ
ต่างๆโรคระบาดในพื้นที่ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับระบบแพทย์
ฉุกเฉิน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

0 0 0 20,000 40,000
0 0 0 20,000 40,000รวมงบด าเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวมค่าใช้สอย

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมงานศึกษาไมก่ าหนดระดับ
รวมแผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

วัสดุส านักงาน
รวมค่าวัสดุ

รวมงบด าเนินงาน

รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ



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

0 52,500 52,500 0 0 % 0
0 52,500 52,500 0 0
0 52,500 52,500 0 0
0 52,500 52,500 20,000 40,000
0 52,500 52,500 20,000 40,000

119,818.54 170,110 213,720 312,680 51.75 % 474,480
0 0 0 0 100 % 24,000
0 0 0 17,500 140 % 42,000

486,250 674,160 660,080 787,560 20.45 % 948,580
201,800 96,000 98,000 121,200 8.91 % 132,000

807,868.54 940,270 971,800 1,238,940 1,621,060
807,868.54 940,270 971,800 1,238,940 1,621,060รวมงบบุคลากร

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจ าต าแหน่ง

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
รวมแผนงานสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

เงินอุดหนุนเอกชน
รวมเงนิอุดหนุน

รวมงบเงนิอุดหนุน

งบเงนิอุดหนุน
เงนิอุดหนุน



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

7,000 102,020 19,250 50,000 0 % 50,000
5,640 0 0 10,000 0 % 10,000
7,000 0 0 10,000 380 % 48,000

0 0 0 0 100 % 20,000
19,640 102,020 19,250 70,000 128,000

16,840 96,350 373,347 240,000 25 % 300,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร 23,920 36,030 22,700 30,000 66.67 % 50,000

17,940.23 184,160.96 339,852.36 400,000 0 % 400,000
58,700.23 316,540.96 735,899.36 670,000 750,000

15,000 27,425 13,406 25,000 -20 % 20,000
19,990 28,590 20,000 80,000 -75 % 20,000
5,100 69,090 24,840 50,000 300 % 200,000

144,047.58 187,608.69 243,400.45 300,000 0 % 300,000
458,752.96 450,863.29 500,000 460,000 -13.04 % 400,000

2,200 9,970 23,590 25,000 -40 % 15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน
วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
รวมค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบา้น



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

0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000
645,090.54 773,546.98 825,236.45 970,000 965,000
723,430.77 1,192,107.94 1,580,385.81 1,710,000 1,843,000

ครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 14,200 0 0 0 0 % 0
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร 0 10,480 0 0 0 % 0
โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ 0 0 0 19,900 -100 % 0

เคร่ืองรับส่งวิทยุ 0 96,000 0 0 0 % 0
จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ 96,000 0 71,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูป 10,000 0 0 0 0 % 0

เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทยีมแบบพกพา 0 0 0 25,000 -100 % 0
เทปวัดระยะทางชนิดสแตนเลส 0 0 0 4,500 -100 % 0
ล้อวัดระยะทาง 0 0 0 15,000 -100 % 0

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 0 14,849 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์ส ารวจ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าครภัุณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมค่าวัสดุ
รวมงบด าเนินงาน

งบลงทุน

วัสดุอื่น



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

2. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 0 4,250 0 0 0 % 0
3. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 0 5,000 0 0 0 % 0

290,030.90 168,605.25 0 460,000 -34.78 % 300,000
410,230.90 299,184.25 71,400 524,400 300,000

โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กด้านบน
ติดตาข่าย ณ อบต.ย้ังเมิน 0 0 329,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็กประจ าหมู่บา้น ม.7 0 0 129,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก ณ อบต.ย้ังเมิน 0 0 1,799,000 0 0 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2  จุดบา้น
นายแดง  บญุสุข - บา้นนายฤทธ์ฺ  เวนวน 0 78,500 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 จุดทางเข้า
โบสถ์โปรแตสเตนท์ 0 285,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 จุด      
บา้นนายสุพรรณ ซอย 1 0 24,000 0 0 0 % 0

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบา้นพัก

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

รวมค่าครภัุณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง

อาคารต่าง ๆ

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4        
บริเวณทา่น้ าหว้ยหก 0 313,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4       
บา้นอังคาย 24,200 0 0 0 0 % 0

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 
(0.3*0.4*0.1*50 ม.) 0 61,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 
(0.4*0.4*0.1*230 ม.) 0 302,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ.
บา้นกิ่วเสือ(บริเวณสามแยกกิ่วเสือไปหย่อมบา้น
แม่ตาด)หมู่ที่ 7 0 0 0 350,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ.
บา้นปางขุม(ถนนเชื่อมระหว่างอ าเภอกัลยาณิ
วัฒนา –อ าเภอสะเมิง – อ าเภอแม่แตง เร่ิมต้น
หน้าบา้นนายย่ี เลาย่ีปา) หมู่ที่ 1 0 0 0 670,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ.
บา้นแม่แว(สายบา้นย้ังเมิน-แม่แว-ปางตอง 
บริเวณทางขึ้นหน้าอนามัยไปบา้นปางตอง) หมู่ที่ 2 0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ.บา้น
ใหม่ประชาชื่น(จากหน้าบา้นนายเสาร์ ใจบญุถึง
บา้นนายประสงค์ พันธ์ุเขียว) หมู่ที่ 8 0 0 0 332,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ.
บา้นอังคาย(ถนนสายหว้ยถ้ าต่อจากถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม) หมู่ที่ 4 0 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
1บา้นปางขุม 56,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
2บา้นแม่แว ต าบลย้ังเมิน 55,500 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
7บา้นกิ่วเสือ ต าบลย้ังเมิน 57,500 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
8บา้นใหม่ประชาชื่น 57,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเข้าหมู่ที่ 4 บา้น
อังคาย ต าบลย้ังเมิน 99,300 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปนูหมู่ที่ 3 ต าบลย้ังเมิน 86,500 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กณ.บา้นย้ังเมิน(บริเวณหน้าวัดย้ังเมิน) หมู่ที่ 3 0 0 0 152,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ณ.บา้นย้ังเมิน(หน้าบา้นนายถา สาธุเม ถึง
บา้นนายสังวร เขียวออน) หมู่ที่ 3 0 0 0 147,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริม
เหล็ก ณ.องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน หมู่ที่ 3 0 0 0 296,000 -100 % 0
โครงการติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 76,300 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและเพิ่มจุดหอ
กระจายข่าวในหมู่บา้น 0 0 0 10,800 -100 % 0

โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ.
บา้นหว้ยทรายขาว(บา้นขุนขานใต้) หมู่ที่ 5 0 0 0 70,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ.
บา้นหว้ยทรายขาว(บา้นขุนขานหลวง) หมู่ที่ 5 0 0 0 88,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ.
บา้นหว้ยทรายขาว(บา้นแม่เมืองน้อย) หมู่ที่ 5 0 0 0 88,000 -100 % 0

512,300 1,063,500 2,257,000 2,753,800 0
922,530.90 1,362,684.25 2,328,400 3,278,200 300,000

0 748,713.97 0 0 0 % 0
0 748,713.97 0 0 0
0 748,713.97 0 0 0

2,453,830.21 4,243,776.16 4,880,585.81 6,227,140 3,764,060
งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

รวมเงนิอุดหนุน
รวมงบเงนิอุดหนุน

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบเงนิอุดหนุน
เงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง
รวมงบลงทุน
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โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ ณ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน 0 0 0 0 100 % 84,000

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ณ ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน 0 0 0 0 100 % 190,000

โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารเอนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน 0 0 0 0 100 % 435,000

โครงการปรับปรุงโรงจอดเคร่ืองจักรกล ณ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน 0 0 0 0 100 % 115,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ  
บา้นกิ่วเสือ หมู่ที่ 7 บริเวณแยกกิ่วเสือไปหย่อม
บา้นแม่ตาด 0 0 0 0 100 % 307,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ  
บา้นแม่แว หมู่ที่ 2 สายบา้นแม่แว - บา้นปางตอง 0 0 0 0 100 % 181,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ  
บา้นแม่แว หมู่ที่ 2 สายย้ังเมิน - แม่แว - ผายอง 0 0 0 0 100 % 137,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ 
บา้นใหม่ประชาชื่น หมู่ท ี8 จากบา้นนายโอเค  
จันทร์ทพิย์ ถึงล าน้ าแม่จุม 0 0 0 0 100 % 307,000

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

อาคารต่าง ๆ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ 
บา้นอังคาย หมู่ที่ 4 สายทุ่งขามปอ้ม - แม่แพม 0 0 0 0 100 % 250,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
ระหว่างอ าเภอกัลยาณิวัฒนา - อ าเภอสะเมิง - 
อ าเภอแม่แตง ก่อสร้าง ณ บา้นหว้ยทรายขาว 
หมู่ที่ 5 ต่อจากถนนเดิมถึงหน้าบา้นนายเสาร์ค า  
จันทร์ต๊ิบ 0 0 0 0 100 % 250,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ณ บา้นปางขุม หมู๋ที่ 1 บริเวณหน้าบา้น
นายสมบติั  เสหมี่ ถึงหวันานายประชัน ลามู 0 0 0 0 100 % 463,000

0 0 0 0 2,719,000
0 0 0 0 2,719,000

0 0 0 0 100 % 300,000
0 0 0 0 300,000
0 0 0 0 300,000
0 0 0 0 3,019,000

2,453,830.21 4,243,776.16 4,880,585.81 6,227,140 6,783,060รวมแผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

รวมเงนิอุดหนุน
รวมงบเงนิอุดหนุน
รวมงานไฟฟ้าถนน

งบเงนิอุดหนุน
เงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง
รวมงบลงทุน
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0 0 0 10,000 -100 % 0
0 0 0 10,000 0

0 0 0 30,000 -100 % 0
0 0 0 50,000 -100 % 0
0 0 0 80,000 0
0 0 0 90,000 0
0 0 0 90,000 0

โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญ๎หายาเสพติด 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญ๎หายาเสพติดต าบล
ย้ังเมิน 0 0 0 0 100 % 20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลย้ังเมิน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะใน
หมู่บา้นอย่างย่ังยืน 0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบด าเนินงาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน
รวมค่าวัสดุ

รวมงบด าเนินงาน

รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
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โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปอ้งกัน
การทจุริต 0 0 0 10,000 100 % 20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 0 0 0 15,000 33.33 % 20,000
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 0 0 0 20,000 -100 % 0
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบนัครอบครัว 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัวส่งเสริมพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 0 18,850 7,350 0 0 % 0

โครงการอบรมอาชีพเพาะเหด็ฟางเพื่อเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ 0 29,702 0 0 0 % 0

0 48,552 7,350 95,000 100,000
0 48,552 7,350 95,000 100,000

70,000 70,000 20,000 0 0 % 0
70,000 70,000 20,000 0 0
70,000 70,000 20,000 0 0
70,000 118,552 27,350 95,000 100,000
70,000 118,552 27,350 185,000 100,000รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวมเงนิอุดหนุน
รวมงบเงนิอุดหนุน

รวมงานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบเงนิอุดหนุน
เงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

รวมค่าใช้สอย
รวมงบด าเนินงาน
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โครงการแข่งกีฬาประชาชนต าบลย้ังเมินเพื่อ
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 0 0 0 150,000 -100 % 0
โครงการแข่งกีฬาประชาชนประจ าปี 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบลย้ังเมินต้าน
ภัยยาเสพติด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559 0 0 144,150 0 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้ายยาเสพติด
ประชาชนทั่วไปใหห้า่งไกลยาเสพติด 119,350 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชาทั่วไปต้าน
ภัยยาเสพิตดต าบลย้ังเมิน ประจ าปงีบประมาณ
พ.ศ. 2558 0 123,345 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาประชาชนสะเมิง
สัมพันธ์ 57 23,643 0 0 0 0 % 0

142,993 123,345 144,150 150,000 150,000

29,975 0 0 26,000 -100 % 0
29,975 0 0 26,000 0

172,968 123,345 144,150 176,000 150,000
รวมค่าวัสดุ

รวมงบด าเนินงาน

รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
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172,968 123,345 144,150 176,000 150,000

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานวันกตัญํูผู้สูงอายุ 0 0 28,750 50,000 -100 % 0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์ 70,000 49,350 0 0 0 % 0
โครงการจัดงานวันส าคัญของทอ้งถิ่น 130,000 129,000 0 0 0 % 0
โครงการจัดงานสตรอเบอร่ีและของดีอ าเภอสะเมิง 0 0 0 130,000 -7.69 % 120,000

โครงการร่วมกิจกรรมงานวันสตรอเบอร่ีและของ
ดีอ าเภอสะเมิง ประจ าป ี2559 0 0 130,000 0 0 % 0
โครงการวันส าคัญทางศาสนา 9,800 0 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ าด า
หวัผู้สูงอายุและผู้น า 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ใหแ้ก่
บคุลากร อบต.ย้ังเมิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
 2559 0 0 9,525 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้
บคุลากรของ อบต. 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมงานกีฬาและนันทนาการ



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

209,800 178,350 168,275 190,000 200,000
209,800 178,350 168,275 190,000 200,000

72,000 72,000 72,000 102,000 -50.98 % 50,000
125,000 125,000 133,000 0 0 % 0
197,000 197,000 205,000 102,000 50,000
197,000 197,000 205,000 102,000 50,000
406,800 375,350 373,275 292,000 250,000
579,768 498,695 517,425 468,000 400,000

โครงการด าเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี 10,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบลย้ังเมิน 0 0 0 5,000 100 % 10,000

10,000 0 0 5,000 10,000รวมค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสรมิการเกษตร

รวมเงนิอุดหนุน
รวมงบเงนิอุดหนุน

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

เงนิอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนเอกชน

รวมค่าใช้สอย
รวมงบด าเนินงาน

งบเงนิอุดหนุน



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

6,045.50 56,235 0 30,000 -33.33 % 20,000
6,045.50 56,235 0 30,000 20,000

16,045.50 56,235 0 35,000 30,000

เคร่ืองพ่นหมอกควัน 0 58,500 0 0 0 % 0
0 58,500 0 0 0
0 58,500 0 0 0

16,045.50 114,735 0 35,000 30,000

โครงการจัดท าแนวปอ้งกันไฟปา่ 0 0 0 0 100 % 35,000

โครงการด าเนินงานของคณะกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรปา่ไม้ 14,950 0 19,300 0 0 % 0
โครงการปลูกปา่และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

งานอนุรกัษ์แหล่งน้ าและป่าไม้
งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมค่าครภัุณฑ์
รวมงบลงทุน

รวมงานส่งเสรมิการเกษตร

งบลงทุน
ค่าครภัุณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

วัสดุการเกษตร
รวมค่าวัสดุ

รวมงบด าเนินงาน

ค่าวัสดุ



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

โครงการปอ้งกันไฟปา่และหมอกควันในพื้นที่
ต าบลย้ังเมิน 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอ้งกันไฟปา่ต าบล
ย้ังเมิน 0 0 0 0 100 % 20,000
โครงการรักษ์น้ า  รักษ์ปา่ รักษาแผ่นดิน 0 0 0 0 100 % 10,000
โครงการสร้างฝายชะลอน้ า 0 0 0 15,000 133.33 % 35,000

14,950 0 19,300 45,000 100,000
14,950 0 19,300 45,000 100,000

โครงซ่อมแซมฝานต้นน้ า 0 97,500 0 0 0 % 0
0 97,500 0 0 0
0 97,500 0 0 0

14,950 97,500 19,300 45,000 100,000
30,995.50 212,235 19,300 80,000 130,000

79,124 91,278 88,818 120,000 0 % 120,000

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทนุประกันสังคม

รวมแผนงานการเกษตร
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง
รวมงบลงทุน

รวมงานอนุรกัษ์แหล่งน้ าและป่าไม้

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

รวมค่าใช้สอย
รวมงบด าเนินงาน



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

0 0 0 4,173,600 6.35 % 4,438,800
0 0 0 1,728,000 -2.78 % 1,680,000

34,500 36,000 31,500 48,000 25 % 60,000
517,669 381,242.30 498,105 211,701 -45.41 % 115,560
48,820 72,036 72,522 73,200 2.46 % 75,000

97,907 130,000 133,000 123,300 23.78 % 152,620
778,020 710,556.30 823,945 6,477,801 6,641,980
778,020 710,556.30 823,945 6,477,801 6,641,980
778,020 710,556.30 823,945 6,477,801 6,641,980
778,020 710,556.30 823,945 6,477,801 6,641,980

13,701,571.05 16,715,772.88 16,788,417.30 26,023,900 28,985,000
รวมแผนงานงบกลาง

รวมทุกแผนงาน

รวมงบกลาง
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง

ส ารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น
 (กบท.)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน 
อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
  

         ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,985,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  
 

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 6,641,980 บาท 

  
งบกลาง รวม 6,641,980 บาท 

   
งบกลาง รวม 6,641,980 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 120,000 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลในอัตราร้อยละห้าพร้อมหักค่าตอบแทน
ของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันโดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท และ ก.อบต.ด่วนท่ีสุด              
ท่ี มท 0809.5/ว 9 ลว.22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลว.10 กรกฎาคม 2557 

   

   
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 4,438,800 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ตามประกาศองค์การ
บริหารส่วนต าบลยั้งเมิน เรื่อง บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลยั้ง เมิน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ตามระเบียบและหนังส่ังการดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 
2)หนั ง สื อ ก ร ม ส่ ง เ สริ ม ก า ร ปก คร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น  ด่ ว น ท่ี สุ ด                
ท่ี  มท 0810.6/ว1234 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 เรื่องการ
ซักซ้อม แนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
 
 
 
 
 

   



   
เบ้ียยังชีพคนพิการ จ านวน 1,680,000 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินตาม
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน เรื่อง บัญชีรายช่ือผู้มี
สิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามระเบียบและหนังสือส่ังการ
ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย
ความ  พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับท่ี 2  
พ.ศ.2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0891.3/ว 3609 
ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว2989 
ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.6/ว 1234 ลว.23 มิถุนายน 2560 เรื่องการซักซ้อมแนว
ทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 

   

   
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 60,000 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ตามบัญชีรายช่ือท่ีได้รับ
อนุมั ติจากผู้บริหาร   โดยถือปฏิบั ติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว1198 
ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2560 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุน
ท่ัวไป ส าหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 
 
 

   



   
ส ารองจ่าย จ านวน 115,560 บาท 

   

  เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนและมีความจ าเป็นต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน เช่น ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดจากภัยธรรมชาติท่ีไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 
1)พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 667   
ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4224  
ลงวันท่ี 10  ตุลาคม  2554  เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  
น้ าท่วมฉับพลัน  น้ าป่าไหลหลากและน้ าล้นตล่ิง 
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.2/ว  3215  ลงวันท่ี 
6 มิถุนายน 2559  เรื่องซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
5)ห นั ง สื อ ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น ด่ ว น                   
ท่ีสุด ท่ี มท 0891.2/ว 76 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2558  เรื่องการ
เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว 
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.2/ว4515  
ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2558/ เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาป้องกันอุทกภัย น้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลากและดิน
ถล่ม 
7)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0891.2/ว 843  ลงวันท่ี 28 เมษายน 2559 เรื่อง การเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
8)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท
0891.4/ว 2360  ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558  เรื่องการเตรียม
ความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจ าปี 2559 
9)หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 3358 
ลงวันท่ี 29  ตุลาคม 2553 
10)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3456 
ลงวันท่ี 19  มิถุนายน 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบ 
ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กร     
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
11)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0684 
ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2560  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดท่ีประสบสาธารณภัยตาม

   



พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
12)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.4/ว 526 
ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2560 
13)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 2989 
ลงวันท่ี  31  พฤษภาคม  2560  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

         
   

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 75,000 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันกองทุนสุขภาพต าบลยั้งเมิน
ตามหลักเกณฑ์ฯท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ก าหนด (อบต.สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการ
สาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)     
เพื่อใช้ในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในท้องถิ่น 
ถือปฏิบั ติตามหนัง สือกระทรวงมหาดไทย  ด่ วน ท่ี สุด                 
ท่ี มท 0891.3/ว 1263 วันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 

   

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 152,620 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญพนักงานส่วนต าบล 
เพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เงินช่วยเหลือบ าเหน็จ  
ตกทอด  ต้ังจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้โดยไม่รวมพันธบัตร 
เงินกู้ เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทุกชนิด  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ด่วนมาก ท่ี มท 0808.5/ว 40,ว 41 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2558 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.5/ว 1264 ลงวันท่ี 
30 พฤษภาคม  2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 6,273,180 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 4,410,080 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ค านวณต้ังจ่าย
ไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. สมาชิก         
สภา อบต. เลขานุการนายก อบต . และเลขานุการสภา อบต.  
พ.ศ.2554 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 

   

   
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ต าแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ค านวณต้ังจ่าย
ไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. สมาชิกสภาอบต. 
เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 

   

   
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ต าแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ค านวณต้ังจ่าย
ไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายอบต. สมาชิกสภา อบต.  
เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 

   

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนต าแหน่งเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก  อบต.  
รองนายก อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และ
เลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 

   



   
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,368,000 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ 
1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภา อบต. 
2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภา อบต. 
3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภา อบต. 
4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาอบต. 
ค า น ว ณ ต้ั ง จ่ า ย ไ ว้ 12เ ดื อ น โ ด ย ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกอบต. รองนายก 
อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการ
สภา อบต. พ.ศ. 2554 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติ  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 

   

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,357,360 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,707,360 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี  พนักงานส่วนต าบล สังกัดส านัก ค านวณต้ัง
จ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัด
เชียงใหม ่ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
(ฉบับท่ี 5) 

   

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 108,000 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนแก่ปลัด อบต. 
และเงิน เพิ่มการครองชีพ ช่ัวคราว  แก่พนักงานส่วนต าบล        
สังกัดส านักปลัด ค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตาม
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ลว. 28 ตุลาคม 2554 (ข้อ 38)          
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล       
ขององค์การบริหารส่วนต าบลและท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศ   
ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ลว.13 สิงหาคม 2558 เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 
(ฉบับท่ี 2) 

   

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 126,000 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งปลัด 
อบต. และหัวหน้าส านักปลัด อบต. ค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน        
โดยถือปฏิบั ติตามประกาศก.อบต .จังหวัดเชียงใหม่  ลว.10 
พฤษภาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับท่ี 31) 
 
 

   



   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 368,000 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างสังกัดส านักปลัด ได้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป ค านวณต้ังจ่ายไว้ 
12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่    
ลว.20 สิงหาคม 2557 เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับท่ี 3) 

   

   
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างสังกัด
ส านักปลัด ได้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป 
ค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.
จังหวัดเชียงใหม่ ลว.20 สิงหาคม  2557 เรื่องมาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี3) 

   

  
งบด าเนินงาน รวม 1,617,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 60,000 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบลพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
แก่พนักงานท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอัน เป็นประโยชน์ ต่อองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่ น         
เช่นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  เงินตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีในการเลือกตั้ง ฯลฯ 

   

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ี
นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบและ
หนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 25592) 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 

   



   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 30,000 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิท่ีจะได้รับ 
ตามระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12
ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

   

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค. 0422.3/ว 257       
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 1013  ลงวันท่ี 
18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาบุตร 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522  ลงวันท่ี   
9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน 

   

   
ค่าใช้สอย รวม 963,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 300,000 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ    
ค่าซักฟอก ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน
(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียงโทรทัศน์
โรงมหรสพ หรือส่ิงพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบ้ียประกัน  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดต้ังไฟฟ้า ฯลฯ 
 

   



   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 100,000 บาท 

   

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการดังนี ้
   1.ค่ารับรอง 
     1.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศ
ตรวจงานหรือเยี่ยมชม ทัศนศึกษาดูงานเช่น ค่าอาหาร เครื่องด่ืมฯ 
     1.2 ค่า เ ล้ียงรับรองในการประชุมสภาอบต .ยั้ ง เมิน
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังจากนายก
อบต.ยั้งเมิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.4/ ว2381 ลว.28 กรกฎาคม 2548 เรื่องการต้ังงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเล้ียงรับรองของ อปท.  
   2.รายจ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนารัฐพิธี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 เรื่องการต้ัง
งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเล้ียงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ    

    
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้ง จ านวน 350,000 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกต้ัง ท้ังการเลือกต้ัง
ท่ัวไปและการเลือกต้ังซ่อม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วน ท่ี มท 0890.4/ว 3992 ลงวันท่ี 2ตุลาคม 2556 
เรื่องการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ
ด าเนินการเลือกต้ัง และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ท่ี มท 0890.4/468 ลงวันท่ี 17 มกราคม 2556 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-2564) หน้า 126 ล าดับท่ี 6 

   

    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 
เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
รวมท้ังผู้ท่ีได้รับค าส่ังจากนายก อบต. ให้ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีเดินทางไปประชุมอบรม สัมมนา      
ดูงานหรือไปติดต่อราชการ โดยถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 
2555และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2559 
 

จ านวน 200,000 บาท 

         



    
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จ านวน 3,000 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 
ตามความจ าเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการดังนี้ 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0407/ว 1284 ลงวันท่ี 10
พฤศจิกายน 2530 เรื่องการเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคล
ต่าง ๆ ค่าพวงมาลาและพานประดับพุ่มดอกไม้ 

   

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงานให้
จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้ 
(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)ค่าส่ิงของท่ีซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก    
ค่าวัสดุ 

   

   
ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา 
ดินสอ ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น 
รวมท้ังวัสดุอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

   

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ า จาน 
ชาม ช้อน กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถุงขยะ น้ าจืดท่ีซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ รวมท้ังวัสดุอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

   

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

   
  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น แบตเตอรี่ 

ยางใน หัวเทียน ฯลฯ รวมท้ังวัสดุอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง    

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 50,000 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม       
น้ าจารบี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ รวมท้ังวัสดุอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 
3523  ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
 
 
 
 

   



   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ฟิล์ม 
กระดาษโปสเตอร์ พู่กันและสี รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการล้างอัด
ขยายฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง ภาพถ่ายดาวเทียม รวมไปถึงค่า
จัดซื้อส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ต่าง  ๆ เช่น          
ค่าวารสารต่าง ๆ หนังสือหรือระเบียบกฎหมายท่ีเป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน หนังสือพิมพ์ ฯลฯ รวมท้ังวัสดุอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

   

  เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น เ งิ น ค่ า จั ด ซื้ อ แ ผ่ น ห รื อ จ า น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
(Diskette,Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก ส าหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป 
(Memory Chip) เช่น RAM เม้าส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิต
ซิ่งบ๊อกซ์ ( Printer SwitchingBox) เครื่องกระจายสัญญาณ 
(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, 
Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกต (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาหน่วย
หนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ รวมท้ังวัสดุอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

   

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 244,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 120,000 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงาน/ในท่ีสาธารณะ  หรืออาคาร
สถานท่ีท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
ยั้งเมิน  

   

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 84,000 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ฯลฯ      
และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่า
หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ 

   

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 10,000 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณี  
ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
 

   



   
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ
(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุส่ือสาร ค่าส่ือสาร 
ผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ 

      

  
งบลงทุน รวม 226,100 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 226,100 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   
    

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 16,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ณ วันท่ี 21 เมษายน 2560  
หน้า 4 ล าดับ 7 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ท่ี มท 0210.5/ว5791 ลว.10 ตุลาคม 2559 เรื่องการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-2564) 
หน้า 146 ล าดับท่ี 14 

      

    
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จ านวน 4,300 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  (Inkjet 
Printer) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2560 ณ วันท่ี 21 เมษายน 2560 
หน้า19 – หน้า 20 ล า ดับ 39 โดยถือปฏิบั ติตามหนัง สือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0210.5/ว5791 ลว. 10 ตุลาคม 2559 
เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีป ี(2561-2564) หน้า 147 ล าดับ ท่ี22 

      

    
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จ านวน 5,800 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 
ตาม เกณฑ์ ร าคากลาง และ คุณ ลักษณะพื้ น ฐ านครุ ภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2560 ณ วันท่ี 21 เมษายน 2560     
หน้า 28 ล าดับ 59 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0210.5/ ว 5791 ลว. 10 ตุลาคม 2559 เรื่องการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-
2564) หน้า 147 ล าดับท่ี 23 

      



   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ยานพาหนะ วัสดุต่าง ๆ  
รวมท้ังงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 

      

  
งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายอื่น จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกท่ีเป็น
กลางมาด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ประชาชนของ อบต.ยั้งเมิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 
เรื่องประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องก าหนดมาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ    

    
โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559   
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797     
ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 และและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-2564) หน้า 125 ล าดับท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
งานบริหารงานคลัง รวม 2,167,950 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,355,100 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,355,100 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 969,360 บาท 

   

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปีพนักงานส่วนต าบล สังกัดกองคลัง ค านวณต้ัง
จ่ายไว้ 12เดือน โดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. จังหวัด
เชียงใหม ่ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
(ฉบับท่ี 5) 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวแก่พนักงานส่วนต าบล
สังกัดกองคลัง ค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตาม
ประกาศ ก.อบต.จั งหวัดเชียงใหม่ ลว. 28 ตุลาคม 2554 (ข้อ 38) 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศ ก.
อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ลว. 13 สิงหาคม 2558 เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งแก่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
กองคลัง ค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามประกาศ 
ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ลว.10 พฤษภาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 31) 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 259,740 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง ได้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป ค านวณต้ังจ่ายไว้ 
12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่     
ลว.20 สิงหาคม 2557 เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับท่ี 3) 
 
 
 
 
 
 

      



   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง สังกัด
กองคลัง ได้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป 
ค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.
จังหวัดเชียงใหม่ ลว.20 สิงหาคม 2557 เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 645,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 138,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบลพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
แก่พนักงานท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอัน เป็นประโยชน์ ต่อองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น         
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  เงินตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีในการเลือกตั้ง ฯลฯ 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ี
นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบและ
หนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการเบิก จ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 
 
 
 
 
 
 

      



   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิท่ีจะได้รับ 
ตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
3)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค. 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 
28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 1013 ลงวันท่ี  
18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 
สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 472,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ    
ค่าซักฟอก ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ 
โรงมหรสพ หรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดต้ังไฟฟ้า ฯลฯ  
 

      



   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง รวมท้ังผู้ท่ีได้รับค าส่ังจากนายก อบต. ให้ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อ
ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีเดินทางไปประชุม 
อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ โดยถือตามระเบียบ
ดังนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2559 

      

    
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี  โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีปี (2561-2564) หน้า 125    
ล าดับท่ี 2 

      

    
โครงการจัดท า/ปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนท่ีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนมาก ท่ี มท 0808.3/   
ว 462 ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 67 ลงวันท่ี 9มกราคม 
2555 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีปี (2561-2564) หน้า 125 
ล าดับท่ี 1 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน  
ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าส่ิงของท่ีซื้อมาใช้บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 

      



   
ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา 

ดินสอ ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ต่าง ๆ            
ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมท้ังวัสดุอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital 
Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป 
(Memory Chip) เช่น RAM เม้าส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิต
ซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ  
(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, 
Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น แบบดิสก์เก็ต (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีมีราคา
หน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 

      

  
งบลงทุน รวม 127,850 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 127,850 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เก้าอี้บุนวม จ านวน 4,500 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้บุนวม จ านวน 3 ตัว ราคา   
ตัวละ 1,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
-เก้าอี้ท างานบุนวม มีโช๊ค มีแขน มีล้อ 
-ขนาดไม่น้อยกว่า 58/65/90 
-ราคาตัวละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าบาทถ้วน) เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงได้ท า
การสืบราคาจากท้องตลาดในจังหวัด จ านวน 3 ร้าน เหตุผลและ
ความจ าเป็นในการจัดซื้อเพื่อให้พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง 
ไ ด้ ใ ช้ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น โ ด ย ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989  ลว.22 มิถุนายน
2552 เรื่องการต้ังงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสภาต าบลและ อบต. ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-2564) หน้า 145 ล าดับท่ี 4 

      



    
โต๊ะท างาน จ านวน 13,900 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะท างาน โดยมีลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้ 
1.โต๊ะท างานขนาดเล็ก จ านวน 2 ตัว 
-เป็นโต๊ะท างานเหล็ก 
-มีล้ินชักไม่น้อยกว่า 4 ล้ินชัก พร้อมกระจก ล๊อกได้ 
-ขนาดไม่น้อยกว่า 122 x 66 x 75 เซนติเมตร 
-ราคาตัวละ 4,200 บาท (ส่ีพันสองร้อยบาทถ้วน) 
2.โต๊ะท างาน ขนาดใหญ่ จ านวน 1 ตัว 
-เป็นโต๊ะท างานเหล็ก 
-มีล้ินชักไม่น้อยกว่า 7 ล้ินชัก พร้อมกระจก ล๊อกได้ 
-ขนาดไม่น้อยกว่า 153/77/75 เซนติเมตร 
-ราคาตัวละ 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงได้ท าการสืบราคาจากท้องตลาดในจังหวัด จ านวน 3 
ร้าน เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดซื้อเพื่อให้พนักงานส่วน
ต าบล และลูกจ้าง ได้ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลว.22  
มิถุนายน 2552 เรื่องการต้ังงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์
และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสภาต าบลและ 
อบต. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-2564) หน้า 146 
ล าดับท่ี 18 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 64,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ณ วันท่ี 21 เมษายน 2560  
หน้า 4 ล าดับ 7 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ท่ี มท 0210.5/ว5791 ลว.10 ตุลาคม 2559 เรื่องการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-
2564) หน้า 147 ล าดับท่ี 21 
 
 
 
 
 
 

      



 

    
เครื่องพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) จ านวน 9,350 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunctionแบบ Laser โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
-เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
Printing: 
-ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด 1,200 x 6,000 dpi (แนวต้ัง x 
แนวนอน) 
-ความเร็วสูงสุดในการความเร็วสูงสุดในการพิมพ์ขาวด า 35 หน้า
ต่อนาที พิมพ์สี 27 หน้า ต่อนาที 
-หน่วยความจ า 128 MB 
-สามารถพิมพ์เอกสารสองด้านอัตโนมัติ (A4) 
Copy : 
-ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร สูงสุด 1,200 x 1,200 dpi 
-ความเร็วสูงสุดในการถ่ายเอกสารแบบขาว-ด า 12 แผ่นต่อนาที  
ความเร็วสูงสุดในการถ่ายเอกสารสี 9 แผ่นต่อนาที 
-สามารถย่อ-ขยายเอกสารได้ 25% - 400 % 
-ถ่ายเอกสารสูงสุด 99 ส าเนา 
Scanning : 
-สแกนได้ท้ังสีและขาว-ด า 
-ความละเอียดในการสแกน – สูงสุด 1,200 to 2,400 dpi 
(optical) –สูงสุด 19,200 x 19,200 dpi (interpolated) 
Fax:ความเร็วในการส่งเอกสาร 14.4 Kbps ประมาณ 3 วินาที 
สามารถจ าแนกสายแฟกซ์และสายสนทนาได้อัตโนมัติ 
มีหน่วยความจ าในรับแฟกซ์ 200 หน้า 
ข้อมูลอื่นโดยรวม 
-หน้าจอแอลซีดีระบบสัมผัสขนาดกว้าง 2.7 นิ้ว 
-เช่ือมต่อแบบ USB 2.0 Hi-speed,USB Direct Print,PictBridge 
,LAN,Wireless LAN 
-สามารถป้อนกระดาษอัตโนมัติ Auto-Document-Feed (ADF) 
ได้ 35 แผ่น 
-ถาดใส่กระดาษถาดเข้าสูงสุด 250 แผ่น ถาดอเนกประสงค์ 1 
แผ่น / ถาดออก 50 แผ่น 
-รองรับกระดาษขนาด A4 ,A5, A3 , A6 , LTR, LGL , Photo 
4x6”(102 x 152 mm) ,Index Card (127x 203 mm) ,photo-
2L (127 x 178 mm) ,C5 Envelope , Com-10 , DL 
Envelope , Monarch , Photo – L(89 x 127 mm) , LGR 

      



เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงได้ท าการสืบราคาจากท้องตลาดในจังหวัด จ านวน 3 
ร้าน เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดซื้อเพื่อให้พนักงานส่วน
ต าบล และลูกจ้าง ได้ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่นการพิมพ์งาน       
การสแกนเอกสารด้วยกระดาษ ขนาด A4 และA3 ฯล  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 

      

  ลว. 22 มิถุนายน 2552 เรื่องการต้ังงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสภา
ต าบลและ อบต. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-2564) 
และถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0210.5/ว
5791 ลว.10 ตุลาคม 2559 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ก า ร จั ด ห า ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย หน้า 147 ล าดับท่ี 22 

      

    
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จ านวน 12,900 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  (Inkjet 
Printer) จ านวน 3 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2560 ณ วันท่ี 21 
เมษายน 2560 หน้า19 – หน้า 20 ล าดับ 39 โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0210.5/ว5791 ลว. 10 
ตุลาคม 2559 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-2564) หน้า 147 ล าดับท่ี 
22 

      

    
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จ านวน 23,200 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  
จ านวน 4 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2560 ณ วันท่ี 21 เมษายน 
25 60  ห น้ า  2 8  ล า ดับ  5 9  โ ดย ถื อป ฏิ บั ติ ต า มห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0210.5/ ว 5791 ลว. 10 ตุลาคม 
2559 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีป ี(2561-2564) หน้า 147 ล าดับท่ี 23 
 
 
 
 
 
 

      



  
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อบต.แม่สาบ ตามโครงการศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารและการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอสะเมิง  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-
256) หน้า 136 ล าดับท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 30,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ 

      

    
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยถือปฏิบัติตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น พ . ศ . 2557แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน     
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีป ี(2561-2564) หน้า 122 ล าดับท่ี 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



แผนงานการศึกษา 
 

 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 4,174,170 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 794,520 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 794,520 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 311,640 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปีพนักงานส่วนต าบล สังกัดกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม ค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติ
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2559   
เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ ค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือ
ปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ลว. 10 พฤษภาคม 
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 31) 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 416,880 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างท่ัวไป ค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตาม
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ลว. 20 สิงหาคม 2557 เรื่อง 
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป ค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน 
โดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ลว.20 
สิงหาคม 2557 เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 
3) 
 
 
 
 
 
 
 

      



  
งบด าเนินงาน รวม 1,282,850 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 94,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบลพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
แก่พนักงานท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าท่ี
ในการเลือกตั้ง ฯลฯ 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ี
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ ตามระเบียบและ
หนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการเบิก จ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 24,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิท่ีจะได้รับ  
ตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

      



   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค. 0422.3/ว 257       
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 1013 ลงวันท่ี    
18 ก.พ.  2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี    
9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ    
ค่าซักฟอก ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์  
โรงมหรสพ หรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดต้ังไฟฟ้า ฯลฯ 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
รวมท้ังผู้ท่ีได้รับค าส่ังจากนายก อบต. ให้ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อ
ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีเดินทางไปประชุม 
อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ โดยถือตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 
2559 

      



 

    
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาท างานในช่วงปิดภาคเรียน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน นักศึกษาท างานช่วงปิดภาค
เรียน โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ ใช้
เวลาว่ าง ให้ เกิ ดประ โยชน์ และไม่ เกี่ ย วข้ องกับยา เสพติด              
มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0803/ว 897 ลงวันท่ี 6  
พฤษภาคม 2558 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการต้ังงบประมาณ    
เพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีของ อบจ. เทศบาล  
อบต. พ.ศ.2543 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว2989 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีป ี(2561-2564) หน้า 109 ล าดับท่ี 4 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน  
ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าส่ิงของท่ีซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 1,098,850 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 15,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา 

ดินสอ ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ต่าง ๆ             
ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมท้ังวัสดุอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ า จาน 
ชาม ช้อน กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถุงขยะ น้ าจืดท่ีซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ รวมท้ังวัสดุอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

      



   
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,063,850 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้โรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถานศึกษาสังกัด
กรมการศึกษานอกโรงเรียน รวมเป็นเงิน 1,080,727 บาท ดังนี้  
1.โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
จ านวน 260 วัน ได้แก่ 
   1.1 โรงเรียนบ้านปางขุม  
   1.2 โรงเรียนบ้านแม่แว  
   1.3 โรงเรียนวัดยั้งเมิน  
   1.4 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ  
   1.5 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ  
2. สถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน จ านวน 280 วัน 
คือ ศูนย์การเรียนชุมชนขุนขานน้อย  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0816.2/ ว 3301 ลว. 14  มิถุนายน 2560 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้าน
การศึกษาของ อปท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว2989       
ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 
2562) หน้า 34 ล าดับท่ี 3 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital 
Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป 
(Memory Chip) เช่น RAM เม้าส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิต
ซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ 
(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, 
Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น แบบดิสก์เก็ต (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีมีราคา
หน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ รวมท้ังวัสดุอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

      



  
งบเงินอุดหนุน รวม 2,096,800 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 2,096,800 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 2,096,800 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และกรมการศึกษา
นอกโรงเรียนได้แก่  
1.โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)   
   1.1 โรงเรียนบ้านปางขุม จ านวนนักเรียน 80 คน x 200 วัน x 
20 บาท เป็นเงิน 320,000.- บาท 
  1.2 โรงเรียนบ้านแม่แว จ านวนนักเรียน 59 คน x 200 วัน x 20 
บาท เป็นเงิน 236,000.- บาท 
  1.3 โรงเรียนวัดยั้งเมิน จ านวนนักเรียน 126 คน x 200 วัน x 
20 บาท เป็นเงิน 504,000.- บาท 
  1.4 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ จ านวนนักเรียน 191 คน x 200 วัน 
x 20 บาท เป็นเงิน 676,000.- บาท 
  1.5 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ จ านวนนักเรียน 68 คน x 200 วัน x 
20 บาท เป็นเงิน 764,000.- บาท  
2. สถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน 
  2.1 ศูนย์การเรียนชุมชนขุนขานน้อย จ านวนนักเรียน 3 คน x 
280 วัน x 20 บาท เป็นเงิน 16,800.- บาท 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0816.2/ ว 3301 ลว. 14  มิถุนายน 2560 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้าน
การศึกษาของ อปท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว2989       
ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 
2562) หน้า 34 ล าดับท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,144,660 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,139,810 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,139,810 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 711,960 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปีพนักงานส่วนต าบล สังกัดกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม ค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติ
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2559   
เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 367,850 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างท่ัวไป ค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามประกาศ 
ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ลว.20 สิงหาคม 2557 เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง สังกัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป ค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือ
ปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ลว.20 สิงหาคม 
2557 เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 925,850 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบลพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
แก่พนักงานท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าท่ี
ในการเลือกตั้ง ฯลฯ 
 
 
 

      



 

   
ค่าใช้สอย รวม 734,800 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 350,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ    
ค่าซักฟอก ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ 
โรงมหรสพหรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบ้ียประกัน 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดต้ังไฟฟ้า ฯลฯ 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
รวมท้ัง ผู้ ท่ีไ ด้รับค า ส่ังจากนายก อบต.ให้ปฏิบั ติหน้าท่ีเพื่ อ
ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีเดินทางไปประชุม 
อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ โดยถือตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 
2559 

      

    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน(ค่าจัดการเรียนการ
สอน) 

จ านวน 90,100 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน 
     -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยั้งเมิน 19 คน 
     -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางขุม 17 คน 
     -ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านแม่แว 17 คน 
รวมท้ังส้ิน 53 คน x 1,700 บาท เป็นเงิน 90,100 บาท โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ 
ว 3301 ลว. 14  มิถุนายน 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาของ 
อ ป ท . ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2561แ ล ะ ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว2989 ลงวันท่ี 31 

      



พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-2564) หน้า 108 
ล าดับท่ี 3 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน (อาหารกลางวัน) 

จ านวน 259,700 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน (อาหารกลางวัน) 
ดังนี้ 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยั้งเมิน (19 คน x 245 วัน x 20 บาท) 
เป็นเงิน 147,000 บาท 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางขุม (17 คน x 245 วัน x 20 บาท) 
เป็นเงิน 142,100 บาท 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แว (17 คน x 245 วัน x 20 บาท) 
เป็นเงิน 68,600 บาท 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0816.2/ ว 3301 ลว. 14  มิถุนายน 2560 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้าน
การศึกษาของ อปท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว2989       
ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-
2564) หน้า 108 ล าดับท่ี 2 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 141,050 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 15,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา 

ดินสอ ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น 
รวมท้ังวัสดุอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น แก้วน้ า จาน 
ชาม ช้อน กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถุงขยะ น้ าจืดท่ีซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ เป็นต้น รวมท้ังวัสดุอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

      



 

   
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 116,050 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน ดังนี้ 
     -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางขุม จ านวนนักเรียน 17 คน x 
280 วัน x 7.82 บาท เป็นเงิน 37,223.20  บาท 
     -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยั้งเมิน จ านวนนักเรียน 19 คน x 
280 วัน x 7.82 บาท เป็นเงิน 41,602.40  บาท 
     -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แว จ านวนนักเรียน 17 คน x 280 
วัน x 7.82 บาท เป็นเงิน 37,223.20 –บาท 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0816.2/ ว 3301 ลว. 14  มิถุนายน 2560 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้าน
การศึกษาของ อปท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว2989       
ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-
2564) หน้า 108 ล าดับท่ี 1 

      

  
งบลงทุน รวม 79,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 79,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์การศึกษา       

    
เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จ านวน 79,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ดังนี้ 
1. สปริงโยกรูปสัตว์ จ านวน 5 ชุด (คละแบบ)  
   - สปริงโยกม้า ขนาด 70 x 50 x 80 ซ.ม. ราคา 8,400 บาท 
   - สปริงโยกช้าง ขนาด 65 x 42 x 65 ซ.ม.ราคา 8,400 บาท 
   - สปริงโยกปลาวาฬ ขนาด 90x45x85 ซ.ม.ราคา8,400บาท 
   - สปริงโยกโลมา ขนาด90x45x 100 ซ.ม. ราคา8,400 บาท 
   - สปริงโยกหมีแพนด้า ขนาด 50 x 39 x 75 ซ.ม.           
ราคา 8,400 บาท 
2. อุโมงค์รถไฟผจญภัย จ านวน 1 ชุด 
   - อุโมงค์รถไฟผจญภัย ขนาด 152 x 206 x 106 ซ.ม.    
ราคา 8,500 บาท 
3. บ้านแฝด จ านวน 1 ชุด 
-เป็นบ้านแฝด 2 หลัง เกรด A ขนาด 178 x 302 x 74 ซ.ม. 
ราคา 28,500 บาท 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน

      



ครุภัณฑ์ จึงได้ท าการสืบราคาจากท้องตลาดในจังหวัด จ านวน 3 
ร้าน เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดซื้อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 
แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง เ ด็ ก โ ด ย ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลว.22 มิถุนายน 
2552 เรื่องการต้ังงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสภาต าบลและ อบต. ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-2564) หน้า 149 ล าดับท่ี 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

 
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 80,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 80,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

      

    
โครงการจัดงานวันเด็ก จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็ก โดยถือปฏิบัติตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีป ี(2561-2564) หน้า 109  ล าดับท่ี 5 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าวัสดุส านักงานท่ีใช้ในการบริการสนับสนุนการศึกษา 
เช่น ค่าหนังสือส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  เอกสาร
วิชาการต่าง ฯลฯ ไว้ประจ าท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน และ
ส านักงาน อบต.ยั้งเมิน ตามประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2545 เรื่องแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
แผนงานสาธารณสุข 

 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 40,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

      

    
โครงการ ควบคุมป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ โรคระบาดใน
พื้นท่ี 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมป้องกันและระงับโรคติดต่อ
ต่าง ๆ โรคระบาดในพื้นท่ี ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการต้ัง
งบประมาณ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีของ 
อบจ. เทศบาล อบต. พ.ศ.2543 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
(2561-2564) หน้า 123 ล าดับท่ี 1 

      

    
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ
แพทย์ฉุกเฉิน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
(2561-2564) หน้า 123 ล าดับท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,764,060 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,621,060 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,621,060 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 474,480 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปีพนักงานส่วนต าบล สังกัดกองช่าง ค านวณต้ัง
จ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
เชียงใหม ่ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น 
(ฉบับท่ี 5) 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 24,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวแก่พนักงานส่วนต าบล
สังกัดกองช่าง ค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตาม
ประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ลว. 28 ตุลาคม 2554 (ข้อ 38) 
เรื่องหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศ        
ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ลว. 13 สิงหาคม 2558 เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองช่าง ค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติ
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ลว. 10 พฤษภาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 31) 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 948,580 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดกองช่างได้แก่ 
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป ค านวณต้ังจ่ายไว้ 
12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่    
ลว. 20 สิงหาคม 2557 เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับท่ี 3) 
 
 
 

      



 

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 132,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง สังกัด
กองช่าง ได้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป 
ค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.
จังหวัดเชียงใหม่ ลว.20 สิงหาคม 2557 เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,843,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 128,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบลพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
แก่พนักงานท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าท่ี
ในการเลือกตั้ง ฯลฯ 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ ตามระเบียบ 
และหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการเบิก จ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 
 
 
 
 
 

      



 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิท่ีจะได้รับ 
ตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน่ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี  
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 1013 ลงวันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 
สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 750,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ    
ค่าซักฟอก ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์  
โรงมหรสพ หรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดต้ังไฟฟ้า ฯลฯ 

      



 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
รวมท้ังผู้ ท่ีไ ด้รับค า ส่ังจากนายก  อบต.  ให้ปฏิบั ติหน้าท่ีเพื่อ
ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ท่ีเดินทางไปประชุม  
อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 400,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน  
ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าส่ิงของท่ีซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 965,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา 

ดินสอ ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น 
รวมท้ังวัสดุอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่นฟิวส์ สายไฟ  

วัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับไฟฟ้าท่ีจ าเป็น ฯลฯ รวมท้ังวัสดุอื่น ๆ       
ท่ีเกี่ยวข้อง 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ สี 

รวมท้ังวัสดุอุปกรณ์ท่อน้ าประปา ไม้ เหล็ก ฯลฯ รวมท้ังวัสดุอื่น ๆ 
      



ท่ีเกี่ยวข้อง  

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 300,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น 

แบตเตอรี่ ยางใน หัวเทียน ฯลฯ รวมท้ังวัสดุอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
      

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 400,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น  น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม       
น้ าจารบี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ท่ีเกี่ยวข้องและจ าเป็นตลอดท้ังปี    
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 3523  ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น เ งิ น ค่ า จั ด ซื้ อ แ ผ่ น ห รื อ จ า น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล 
(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก ส าหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป 
(Memory Chip) เช่น RAM เม้าส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิต
ซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ 
(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, 
Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกต (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีมีราคา
หน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ท่ีเกี่ยวข้อง  

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟา้ หัวเช่ือมแก๊ส  

ฯลฯ รวมท้ังวัสดุอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
      

  
งบลงทุน รวม 300,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ยานพาหนะ วัสดุต่าง ๆ รวมท้ัง
งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 
 

      



 

 
งานไฟฟ้าถนน รวม 3,019,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 2,719,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,719,000 บาท 

   
อาคารต่าง ๆ       

    
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลยั้งเมิน 

จ านวน 84,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์      
ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน  ละติจูดท่ี 
18.591977 องศา ลองติจูดท่ี 98.342268 องศา ขนาดกว้าง 3.5 
เมตร ยาว 11 เมตร ตามแบบ อบต.ยั้งเมิน ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีป ี(2561-2564) หน้า 130 ล าดับท่ี 5 

      

    
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลยั้งเมิน 

จ านวน 190,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ณ ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน ละติจูดท่ี 18.592104 องศา  
ลองติจูดท่ี 98.342030 องศา ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร 
ตามแบบ อบต.ยั้งเมิน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-
2564) หน้า 130 ล าดับท่ี 5 

      

    
โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วน
ต าบลยั้งเมิน 

จ านวน 435,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุง  ต่อเติม อาคาร
เอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน  ละติจูดท่ี 
18.591859 องศา  ลองติจูดท่ี 98.342439 องศา ขนาดกว้าง 10 
เมตร ยาว 15เมตร ตามแบบ อบต.ยั้งเมิน ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีป ี(2561-2564) หน้า 129 ล าดับท่ี 4 

      

    
โครงการปรับปรุงโรงจอดเครื่องจักรกล ณ ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยั้งเมิน 

จ านวน 115,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงโรงจอดเครื่องจักรกล ณ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน ละติจูดท่ี 18.592104 
องศา ลองติจูดท่ี 98.342030 องศา ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 20 
เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.ยั้งเมิน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-2564) หน้า 130 ล าดับ 5 
 
 
 
 
 

      



 

   
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค       

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านกิ่วเสือ หมู่ท่ี 7 
บริเวณแยกกิ่วเสือไปหย่อมบ้านแม่ตาด 

จ านวน 307,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ณ บ้านกิ่วเสือ หมู่ท่ี 7 บริเวณแยกกิ่วเสือไปหย่อมบ้านแม่
ตาด ละติจูดหัวท่ี 19.002745 องศา ลองติจูดหัวท่ี 98.602358 
องศา ละติจูดท้ายท่ี 19.001690 องศา ลองติจูดท้ายท่ี 
98.602576 องศา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่
ทาง ตามแบบ อบต.ยั้งเมิน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
(2561-2564) หน้า 90 ล าดับ 34 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านแม่แว หมู่ท่ี 2 สาย
บ้านแม่แว - บ้านปางตอง 

จ านวน 181,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ 
บ้านแม่แว หมู่ท่ี 2 สายบ้านแม่แว – บ้านปางตอง ละติจูดหัวท่ี 
19.032339 องศา ลองติจูดหัวท่ี 98.605765 องศา ละติจูดท้ายท่ี 
19.032788 องศา ลองติจูดท้ายท่ี 98.605532 องศา ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
304 ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ตามแบบ อบต.ยั้งเมิน  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-2564) หน้า 105       
ล าดับท่ี 91 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านแม่แว หมู่ท่ี 2 สาย
ยั้งเมิน - แม่แว - ผายอง 

จ านวน 137,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ 
บ้านแม่แว หมู่ท่ี 2 สายยั้งเมิน – แม่แว – ผายอง ละติจูดหัวท่ี 
19.020879 องศา ลองติจูดหัวท่ี 98.610042  องศา ละติจูดท้าย
ท่ี 19.023587 องศา ลองติจูดท้ายท่ี 98.610683 องศา ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 228 ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ตามแบบ อบต.ยั้งเมิน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-2564) หน้า 105      
ล าดับท่ี 92 
 
 
 
 
 
 

      



 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านใหม่ประชาช่ืน หมู่
ท่ี 8 จากบ้านนายโอเค  จันทร์ทิพย์ ถึงล าน้ าแม่จุม 

จ านวน 307,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
ณ บ้านใหม่ประชาช่ืน หมู่ท่ี 8 จากบ้านนายโอเค จันทร์ทิพ ถึงล า
น้ าแม่จุม ละติจูดหัวท่ี18.592919 องศา ลองติจูดหัวท่ี  
98.3446.58 องศา ละติจูดท้ายท่ี 18.593177  องศา ลองติจูด
ท้ายท่ี 98.344790 องศา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร พร้อม
ลงดินไหล่ทาง ตามแบบ อบต.ยั้งเมิน ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีป ี(2561-2564) หน้า 91 ล าดับ 39 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านอังคาย หมู่ท่ี 4 
สายทุ่งขามป้อม - แม่แพม 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ 
บ้านอังคาย หมู่ท่ี 4 สายทุ่งขามป้อม – แม่แพม ละติจูดหัวท่ี 
18.968919 องศา ลองติจูดหัวท่ี 98.574603 องศา ละติจูดท้ายท่ี 
18.968386 องศา  ลองติจูดท้ายท่ี  98.574566 องศา  ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 435 ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ตามแบบ อบต.ยั้งเมิน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-2564) หน้า 88 ล าดับ 25 

      

    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหว่างอ าเภอ
กัลยาณิวัฒนา - อ าเภอสะเมิง - อ าเภอแม่แตง ก่อสร้าง ณ บ้านห้วย
ทรายขาว หมู่ท่ี 5 ต่อจากถนนเดิมถึงหน้าบ้านนายเสาร์ค า  จันทร์ติ๊บ 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่างอ าเภอกัลยาณิวัฒนา – อ าเภอสะเมิง – อ าเภอแม่
แตง ก่อสร้าง ณ บ้านห้วยทรายขาว หมู่ท่ี 5 ต่อจากถนนเดิมถึง
หน้าบ้านนายเสาร์ค า จันทร์ต๊ิบ  ละติจูดหัวท่ี 19.03189 องศา  
ลองติจูดหัวท่ี 98.32963  องศา  ละติจูดท้ายท่ี  19.03416  
องศา  ลองติจูดท้ายท่ี  98.32674  องศา ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 106 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 424 
ตาราง เมตร พร้อมลง ดินไหล่ทาง  ตามแบบ อบต.ยั้ ง เมิน       
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-2564) หน้า 104 ล าดับ 
88 
 
 
 
 
 

      



 

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านปางขุม 
หมูท่ี่ 1 บริเวณหน้าบ้านนายสมบัติ  เสหมี่ ถึงหัวนานายประชัน ลามู 

จ านวน 463,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ณ บ้านปางขุม หมู่ท่ี 1 บริเวณหน้าบ้านนายสมบัติ เสหมี่ 
ถึงหัวนานายประชัน  ลามู ละติจูดหัวท่ี 19.24279 องศา ลอง
ติจูดหัวท่ี 98.3917.91 องศาละติจูดท้ายท่ี 19.24471 องศา ลอง
ติจูดท้ายท่ี 98.39431 องศา ขนาดกว้างใน 0.30 เมตร สูงใน 
0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 250 เมตร พร้อมท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร จ านวน 
133 ท่อน ตามแบบ อบต.ยั้งเมิน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
(2561-2564) หน้า 93 ล าดับ 48 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอแมร่ิม ในการขยาย
เขตไฟฟ้า ณ บ้านยั้งเมิน หมู่ท่ี 3 จ านวน 2 จุด 
จุดท่ี 1 หย่อมบ้านสามเผ่า ละติจูดท่ี 18.593468 องศา ลองติจูด
ท่ี 98.343449 องศา 
จุดท่ี 2 หย่อมบ้านหัวดง ละติจูดท่ี 18.594496 องศา ลองติจูด    
ท่ี 98.34112 องศา 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-2564) หน้า 100 ล าดับท่ี 
77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 100,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ 

      

    
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต าบลยั้งเมิน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ย า เ ส พ ติ ด ต า บ ล ยั้ ง เ มิ น โ ด ย ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว2989 ลงวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-2564) หน้า 120 
ล าดับท่ี 5 

      

    
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลยั้งเมิน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
ต าบลยั้งเมินโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว2989 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(2561-2564) หน้า 121 ล าดับท่ี 12 

      

    
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต โ ด ย ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว2989 ลงวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-2564) หน้า 131 
ล าดับท่ี 1 
 

      



 

    
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว2989 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว856 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 
2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชน สู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี (2561-2564) หน้า 126 ล าดับท่ี 5 

      

    
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
สถาบันครอบครัวโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว2989 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีป ี(2561-2564) หน้า 120 ล าดับท่ี 7 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ 

      

    
โครงการแข่งกีฬาประชาชนประจ าปี จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งกีฬาประชาชนประจ าปี  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว2989 
ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-
2564) หน้า 113 ล าดับท่ี 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 250,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นเงินค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญของ
ชาติ รวมท้ังงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน        
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2559 และหนัง สือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0310.4/ว 2128 ลงวันท่ี    
31 กรกฎาคม 2557 เรื่องการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-2564) หน้า 113 ล าดับท่ี 
5 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ 

      

    
โครงการจัดงานสตรอเบอรี่และของดีอ าเภอสะเมิง จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นเงินค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสตรอเบอรี่และของดี
อ าเภอสะเมิง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-
2564) หน้า 114 ล าดับท่ี 10 

      

    
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุและผู้น า จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นเงินค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์   
รดน้ าด าหัว ผู้ สูงอายุและ ผู้น า  โดยถือปฏิบั ติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีป ี(2561-2564) หน้า 112 ล าดับท่ี 4 

      

    
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้บุคลากรของ อบต. จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นเงินค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ข อ ง อ บ ต . โ ด ย ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
(2561-2564) หน้า 132 ล าดับท่ี 1 
 
 

      



 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอสะเมิงตาม
โครงการจัดงานสตรอเบอรี่และของดีอ าเภอสะเมิง  ครั้งท่ี 17  
ป ร ะ จ า ปี 2561โ ด ย ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (2561-
2564) หน้า 133 ล าดับท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
แผนงานการเกษตร 

 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ 

      

    
โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบล
ยั้งเมิน 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสนับสนุนกิจกรรมศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลยั้ ง เมินตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกาศ ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2545 เรื่องแผนปฏิบัติ
การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-2564) หน้า 116 
ล าดับท่ี 4 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร เช่น สารอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ      
เพื่อป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะช า 
อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ รวมท้ังวัสดุอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 100,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ 

      

    
โครงการจัดท าแนวป้องกันไฟป่า จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพื่ อ เป็ น ค่า ใ ช้ จ่ าย ใน โคร งก าร จัดท า แนวป้ อง กั น ไฟป่ า             
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 3456 ลงวันท่ี 19  มิถุนายน 2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 2360 ลงวันท่ี 2 
พฤศจิกายน 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-2564) 
หน้า 116 ล าดับท่ี 2 

      

    
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าต าบลยั้งเมิน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า
ต าบลยั้งเมิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 3456 ลงวันท่ี 19  มิถุนายน 2558 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบ ประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 
2360 ลงวันท่ี2พฤศจิกายน2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-2564) หน้า 
117 ล าดับท่ี 6 

      

    
โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักษ์น้ า  รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน    
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 3456 ลงวันท่ี 19  มิถุนายน 2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบ ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0801.2/ว 1060 ลงวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2559  เรื่อง โครงการ รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (2561-2564) หน้า 117     
ล าดับท่ี 5 
 
 

      



 

    
โครงการสร้างฝายชะลอน้ า จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างฝายชะลอน้ า โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3456 ลง
วันท่ี 19  มิถุนายน 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบ 
ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กร     
ปกครองส่วนท้องถิ่นหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0801.2/ว 1060 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 เรื่อง 
โครงการ รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่ีป ี(2561-2564) หน้า 117 ล าดับท่ี 7  

      

 



75,000
60,000

120,000
4,438,800

152,620

115,560
1,680,000

42,120

1,368,000

86,400

514,080

42,120

948,580 784,730 2,361,050
24,000 180,000

132,000 84,000 300,000
474,480 1,023,600 4,174,800
42,000 42,000 252,000
20,000 10,000 110,000

50,000 100,000 260,000

48,000 24,000 150,000

10,000 10,000 40,000

300,000 380,000 1,130,000

20,000 120,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา
แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบรหิารงาน
ทัว่ไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน 75,000
เบี้ยยังชพีผู้ป่วยเอดส์ 60,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.)

152,620

120,000
เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ 4,438,800

เบี้ยยังชพีคนพิการ 1,680,000
ส ารองจ่าย 115,560

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/
รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เงินประจ าต าแหน่ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเดือนพนักงาน

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080

42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชกิสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

1,368,000

627,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 156,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 84,000

2,676,720

42,120

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร 80,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

110,000

ค่าเชา่บ้าน 78,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

20,000

168,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

450,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 100,000



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา
แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบรหิารงาน
ทัว่ไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

350,000

65,000 365,000

50,000 50,000

3,000

20,000 20,000

150,000 150,000

2,000

30,000 30,000

120,000 120,000

200,000

35,000 35,000

20,000

20,000 20,000

20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000

30,000

10,000 10,000

20,000

20,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

ค่าพวงมาลัยชอ่ดอกไม้ ชอ่ดอกไม้ 
กระเชา้ดอกไม้และพวงมาลา

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการเลือกต้ัง 350,000

3,000

โครงการ ควบคุมป้องกันและระงับ
โรคติดต่อต่างๆโรคระบาดในพื้นที่

300,000

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 2,000

โครงการแขง่กีฬาประชาชนประจ าปี

โครงการจัดงานสตรอเบอร่ีและของดี
อ าเภอสะเมิง

โครงการจัดงานวันเด็ก

โครงการจัดท าแนวป้องกันไฟป่า

โครงการจัดท า/ปรับปรุงระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

200,000

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาท างาน
ในชว่งปิดภาคเรียน

โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ 20,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบแพทย์ฉกุเฉนิ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดต าบลย้ังเมิน

20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
ต าบลย้ังเมิน

20,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่าต าบลย้ังเมิน

โครงการรักษ์น้ า  รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน

โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

30,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า
แผนชมุชน

20,000

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต

20,000



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา
แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบรหิารงาน
ทัว่ไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

10,000 10,000

90,100 90,100

259,700 259,700

35,000 35,000

50,000 50,000

20,000

10,000 10,000

400,000 10,000 440,000
300,000 350,000
15,000 10,000 70,000
20,000 20,000

400,000 450,000
20,000 40,000

1,179,900 1,179,900
20,000 20,000

200,000 200,000
10,000

20,000 80,000 220,000
10,000 10,000

30,000
120,000
10,000
84,000

4,500

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลย้ัง
เมิน(ค่าจัดการเรียนการสอน)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์
ถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลย้ัง
เมิน

โครงการสร้างฝายชะลอน้ า

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลย้ัง
เมิน(อาหารกลางวัน)

โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็
สถาบันครอบครัว

20,000

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุและผู้น า

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมให้บุคลากรของ อบต.

50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,000

ค่าวสัดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุการเกษตร

20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000
วัสดุก่อสร้าง

วัสดุอื่น
วัสดุส านักงาน 120,000

ค่าสาธารณปูโภค

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000
ค่าบริการโทรศัพท์ 84,000

30,000
ค่าไฟฟ้า 120,000

งบลงทุน

ค่าครภัุณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน
เก้าอี้บุนวม 4,500



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา
แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบรหิารงาน
ทัว่ไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

13,900

16,000

64,000

9,350

17,200

23,200
5,800

79,000 79,000
300,000 500,000

307,000 307,000

181,000 181,000

137,000 137,000

307,000 307,000

250,000 250,000

250,000 250,000

งบลงทุน

ค่าครภัุณฑ์

โต๊ะท างาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 KVA

ครุภัณฑ์การศึกษา

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าทีดิ่นและสิง่ก่อสรา้ง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ณ บ้านแม่แว หมูท่ี่ 2 สายบ้าน
แม่แว - บ้านปางตอง

13,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9,350
เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึก (Inkjet 
Printer)

17,200

16,000

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน

64,000

23,200
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 5,800

200,000
เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ณ บ้านกิ่วเสือ หมูท่ี่ 7 บริเวณ
แยกกิ่วเสือไปหย่อมบ้านแม่ตาด

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ณ บ้านอังคาย หมูท่ี่ 4 สายทุ่ง
ขามป้อม - แม่แพม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ณ บ้านแม่แว หมูท่ี่ 2 สายย้ังเมิน
 - แม่แว - ผายอง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ณ บ้านใหม่ประชาชืน่ หมูท่ี 8 
จากบ้านนายโอเค  จันทร์ทิพย์ ถงึล า
น้ าแม่จุม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเชือ่มระหว่างอ าเภอกัลยาณิ
วัฒนา - อ าเภอสะเมิง - อ าเภอแม่แตง
 ก่อสร้าง ณ บ้านห้วยทรายขาว หมูท่ี่ 
5 ต่อจากถนนเดิมถงึหน้าบ้านนาย
เสาร์ค า  จันทร์ต๊ิบ



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา
แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงานบรหิารงาน
ทัว่ไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

463,000 463,000

84,000 84,000

190,000 190,000

435,000 435,000

115,000 115,000

20,000

40,000

50,000 300,000 2,096,800 2,446,800
130,000 400,000 6,783,060 40,000 6,398,830 28,985,000

งบลงทุน

ค่าทีดิ่นและสิง่ก่อสรา้ง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านปางขมุ 
หมูท๋ี่ 1 บริเวณหน้าบ้านนายสมบัติ  
เสหมี ่ถงึหัวนานายประชนั ลามู

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ณ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลย้ัง
เมิน

โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถจักรยานยนต์ ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลย้ังเมิน

โครงการปรับปรุงโรงจอดเคร่ืองจักรกล
 ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลย้ังเมิน

โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคาร
เอนกประสงค์องค์การบริหารส่วน
ต าบลย้ังเมิน

รวม 6,641,980 100,000 30,000 8,461,130

20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 40,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอื่น


