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  องค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน 

                  เขต/อ าเภอ สะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

   262 ซอย- ถนน- แขวง/ต าบล ยั้งเมิน                                                   

       เขต/อ าเภอ สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250 

 พื้นที่    197.00  ตารางกิโลเมตร 

ประชากรทั้งหมด  3,547  คน 

ชาย    1,798  คน 

หญิง    1,749  คน 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562



 



รายรบัจรงิ 
ปี2561

ประมาณการ
 ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 60,746.04           46,700.00           

หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนญุาต 64,160.90           6,120.00            

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 201,550.02         200,000.00         

หมวดรายได้เบด็เตล็ด 2,740.00            12,500.00           

329,196.96        265,320.00        

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 14,781,441.25     14,682,000.00     

14,781,441.25    14,682,000.00    

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนนุทัว่ไป 12,952,894.00     14,152,680.00     

12,952,894.00    14,152,680.00    

28,063,532.21    29,100,000.00    

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลยั้งเมนิ

อ าเภอสะเมงิ  จังหวัดเชียงใหม่

รวมรายได้จัดเก็บเอง

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



ประมาณการ
ปี 2563
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16,944,850.00    
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31,800,000.00    

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลยั้งเมนิ

อ าเภอสะเมงิ  จังหวัดเชียงใหม่



 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

   บัดนี้ ถึงเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563   ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ กระผม นายไชยา พิชยาการ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ได้ทราบถึง
สถานะทางการคลัง ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไปดังนี้  
 1. สถานการณ์คลัง 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี  31  กรกฎาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน มีสถานะการเงิน 
ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร              จ านวน    30,499,968.22  บาท 
1.1.2 เงินสะสม               จ านวน      6,560,113.53   บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม        จ านวน    12,481,101.47  บาท 
1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการรวม 238,500.00   บาท 
1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน  0  โครงการ  รวม  0.00   บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน  0.00   บาท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2561  
(1) รายรับจริง จ านวน  28,063,532.21  บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร      จ านวน               60,746.04  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน               64,160.90  บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน             201,550.20  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน                      0.00  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จ านวน                 2,740.00 บาท 
หมวดรายได้จากทุน     จ านวน              0.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร     จ านวน         14,781,441.25  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป     จ านวน         12,952,894.00  บาท 

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    จ านวน          9,788,500.00  บาท 
(3) รายจ่ายจริง        จ านวน    24,717,741.81.00  บาท  
     ประกอบด้วย 
      งบกลาง       จ านวน          6,299,300.00  บาท 
      งบบุคลากร                                           จ านวน      6,647,345.91.00  บาท 
      งบด าเนินงาน                                           จ านวน      5,376,577.30.00  บาท 
      งบลงทุน                                          จ านวน      3,647,214.51.00  บาท 
     งบรายจ่ายอื่น   จ านวน       20,000.00  บาท  



    งบเงินอุดหนุน   จ านวน   2,727,304.09  บาท 
(4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน                0.00 บาท 
(5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม      จ านวน           4,538,500.00 บาท 
(6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน                      0.00 บาท 

 
 
 
 
 



รายจ่ายจรงิ 
ปี2561

ประมาณการ
 ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 6,299,300.00          6,642,440.00       7,412,938.00       

งบบคุลากร 6,647,345.91          9,788,060.00       9,926,068.00       

งบด าเนนิงาน 5,178,577.30          7,206,900.00       7,198,494.00       

งบลงทนุ 2,126,206.00          3,012,600.00       4,622,500.00       

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00              20,000.00           10,000.00           

งบเงินอุดหนนุ 2,727,304.09          2,430,000.00       2,630,000.00       

22,998,733.30       29,100,000.00    31,800,000.00    รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563



บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน 

อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป 

  

  
  แผนงานบริหารทั่วไป 

 
       8,934,760.00  

  แผนงานรักษาความสงบภายใน            30,000.00  
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

 
  

  แผนงานการศึกษา 
 

       6,744,312.00  
  แผนงานสาธารณสุข 

 
          286,000.00  

  แผนงานเคหะและชุมชน        7,604,540.00  
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน           173,850.00  
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ           505,000.00  
ด้านการเศรษฐกิจ 

 
  

  แผนงานการเกษตร             108,600.00  
ด้านการด าเนินงานอื่น     
  แผนงานงบกลาง          7,412,938.00  
      งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น      31,800,000.00  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน 

อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
  โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอ านาจตามความ 

  ในพระราชบัญญัติ  

 มาตรา จึงตราข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของนายอ าเภอสะเมิง 

  ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

  ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 31,800,000 บาท 

  ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  

  เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 31,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป 

  

  
  แผนงานบริหารทั่วไป 

 
       8,934,760.00  

  แผนงานรักษาความสงบภายใน            30,000.00  
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

 
  

  แผนงานการศึกษา 
 

       6,744,312.00  
  แผนงานสาธารณสุข 

 
          286,000.00  

  แผนงานเคหะและชุมชน        7,604,540.00  
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน           173,850.00  
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ           505,000.00  
ด้านการเศรษฐกิจ 

 
  

  แผนงานการเกษตร             108,600.00  
ด้านการด าเนินงานอื่น     
  แผนงานงบกลาง          7,412,938.00  
      งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น      31,800,000.00  

      ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 0 บาท ดังนี้ 
 
 
 



      ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 0 บาท ดังนี้ 
 

  ข้อ 6. ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมินปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม

 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  ข้อ 7. ใหน้ายองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้   

    

    ประกาศ ณ วันท่ี ............................................................... 

  
        (ลงนาม)......................................... 
         (นายไชยา   พิชยาการ) 

ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน 

  อนุมัติ 

 

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

 (นายชัยณรงค์   นันตาสาย) 

           ต าแหน่ง นายอ าเภอสะเมิง 

 

งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 



แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งบด าเนินงาน 173,850.00                                              173,850.00                            

ค่าใช้สอย 173,850.00                                                 173,850.00                              

รวม 173,850.00                                              173,850.00                            

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

150,000.00                                              305,000.00                            455,000.00                  

ค่าใช้สอย 150,000.00                                                 305,000.00                              455,000.00                   

งบเงนิอุดหนุน 0 50,000.00                              50,000.00                   

เงินอุดหนุน 0 50,000.00                                50,000.00                     

รวม 150,000.00                                              355,000.00                            505,000.00                  

แผนงานการเกษตร

37,000.00                                                71,600.00                              108,600.00                  

ค่าใช้สอย 35,000.00                                                   71,600.00                                106,600.00                   

ค่าวัสดุ 2,000.00                                                     0 2,000.00                       

รวม 37,000.00                                                71,600.00                              108,600.00                  

แผนงานงบกลาง

งบด าเนินงาน

งาน
งบกลาง รวม

งาน
งานส่งเสรมิการเกษตร งานอนุรกัษ์แหล่งน้ าและป่าไม้

รวมงบ

รวมงบ

งาน
งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบ

งบด าเนินงาน

งาน งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน



7,412,938.00                                           7,412,938.00                          

งบกลาง 7,412,938.00                                               7,412,938.00                            

รวม 7,412,938.00                                           7,412,938.00                          

งบกลาง

งบกลาง รวมงบ



ปี 2560 ปี 2561

0.00 0.00 100.00

49,709.00 54,370.00 -100.00

3,002.36 2,791.04 -100.00

2,233.00 3,585.00 25.00

54,944.36 60,746.04

252.20 407.40 -33.33
271.50 213.00 -50.00

120.00 70.00 0.00

220.00 610.00 -50.00

0.00 0.00 0.00

83,631.00 62,240.50 -10.00

0.00 400.00 0.00

260.00 220.00 -54.55

อ าเภอ สะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน

หมวดภาษีอากร

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%)

     ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 37,919.00 41,400.00 %

     ภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง 0.00 0.00 %

     ภาษีปา้ย 1,033.00 2,800.00 %

     ภาษีบ ารุงทอ้งที่ 2,974.16 2,500.00 %

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวมหมวดภาษีอากร 41,926.16 46,700.00

     ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 150.00 200.00 %
     ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับใบอนญุาตการขายสุรา 252.20 300.00 %

     ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย์ 170.00 300.00 %

     ค่าธรรมเนยีมปดิ โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือ่การ

โฆษณา
140.00 100.00 %

     ค่าปรับการผิดสัญญา 4,500.00 5,000.00 %

     ค่าธรรมเนยีมอื่น ๆ 0.00 0.00 %

     ค่าใบอนญุาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 90.00 220.00 %

     ค่าใบอนญุาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ปน็อันตรายต่อ

สุขภาพ
0.00 0.00 %



84,754.70 64,160.90

190,621.67 201,550.02 25.00

190,621.67 201,550.02

11,400.00 0.00 -100.00

3,000.00 2,740.00 1,900.00

14,400.00 2,740.00

1,323,169.93 754,860.48 11.11

8,767,953.45 8,982,019.91 11.11

1,747,446.12 1,896,249.80 26.83

234,609.64 197,918.34 30.43

741,265.85 0.00 0.00

1,786,363.47 2,850,428.97 20.75

23,358.83 26,372.68 60.00

23,114.88 29,209.07 60.00

37,709.00 44,382.00 42.86

21,422.59 0.00 120.00

14,706,413.76 14,781,441.25

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 5,302.20 6,120.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 223,986.15 200,000.00

     ดอกเบีย้ 223,986.15 200,000.00 %

     ค่าขายแบบแปลน 36,000.00 10,000.00 %

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 38,175.00 12,500.00

     รายได้เบด็เตล็ดอื่นๆ 2,175.00 2,500.00 %

     ภาษีและค่าธรรมเนยีมรถยนต์และล้อเล่ือน 632,755.85 900,000.00 %

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,743,891.42 1,800,000.00 %

     ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 9,207,546.69 9,000,000.00 %

     ภาษีสุรา 731,635.72 0.00 %

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 212,563.92 230,000.00 %

     ค่าภาคหลวงแร่ 25,722.48 25,000.00 %

     ภาษีสรรพสามิต 1,573,754.44 2,650,000.00 %

     ค่าธรรมเนยีมจดทะเบยีนสิทธิและนติิกรรมตามประมวล        

กฎหมายทีดิ่น
16,348.00 42,000.00 %

     ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 25,528.76 25,000.00 %

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,190,057.53 14,682,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 20,310.25 10,000.00 %



12,897,777.00 12,952,894.00 2.45

12,897,777.00 12,952,894.00

27,948,911.49 28,063,532.21

     เงินอุดหนนุทัว่ไป ส าหรับด าเนนิการตามอ านาจหนา้ทีแ่ละภารกิจ

ถ่ายโอนเลือกท า
6,534,643.00 14,152,680.00 %

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวมทุกหมวด 21,034,090.04 29,100,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 6,534,643.00 14,152,680.00



อ าเภอ สะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน

ประมาณการ

ปี 2563

0.00

46,500.00

3,500.00

0.00

50,000.00

100.00
200.00

150.00

100.00

4,500.00

0.00

100.00

0.00



5,150.00

250,000.00

250,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

1,000,000.00

2,282,850.00

10,000,000.00

0.00

300,000.00

40,000.00

3,200,000.00

60,000.00

40,000.00

16,944,850.00

22,000.00



14,500,000.00

31,800,000.00

14,500,000.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน 
อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

              
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น     31,800,000 บาท  แยกเปน็   
      รายได้จัดเก็บเอง      
         
 หมวดภาษีอากร       รวม  50,000 บาท  
 ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง      จ านวน  46,500 บาท  
 เนื่องจากเป็นภาษีใหม่คาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินรวมกับภาษีบ ารุงท้องท่ี  
 ภาษีป้าย       จ านวน  3,500 บาท  
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะเก็บภาษีป้ายได้เพิ่มข้ึน    
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    รวม  5,150 บาท  
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา   จ านวน  200 บาท  
 คาดว่าจะเก็บได้ใกล้เคียงปีท่ีผ่านมา        
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    จ านวน  100 บาท  
 คาดว่าจะเก็บได้ใกล้เคียงปีท่ีผ่านมา        
 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จ านวน 100 บาท  
 คาดว่าจะเก็บได้ใกล้เคียงปีท่ีผ่านมา        
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์    จ านวน  150 บาท  
 คาดว่าจะเก็บได้ใกล้เคียงปีท่ีผ่านมา        
 ค่าปรับการผิดสัญญา      จ านวน  4,500 บาท  
 คาดว่าจะเก็บได้ใกล้เคียงปีท่ีผ่านมา        
 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    จ านวน  100 บาท  
 คาดว่าจะเก็บได้ใกล้เคียงปีท่ีผ่านมา         
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      รวม  250,000 บาท  
 ดอกเบ้ีย        จ านวน  250,000 บาท  
 คาดว่าจะเก็บได้ใกล้เคียงปีท่ีผ่านมา         
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       รวม  50,000 บาท  

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ      จ านวน  50,000 บาท     
คาดว่าจะเก็บได้ใกล้เคียงปีท่ีผ่านมา  

 
 

    
    



รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หมวดภาษีจัดสรร      รวม 16,944,850 บาท  
 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน    จ านวน 1,000,000 บาท 
 คาดว่าจะได้รับจัดสรรใกล้เคียงปีท่ีผ่านมา        
 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ    จ านวน 10,000,000 บาท 
 คาดว่าจะได้รับจัดสรรใกล้เคียงปีท่ีผ่านมา        
 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ    จ านวน 2,282,850 บาท 
 คาดว่าจะได้รับจัดสรรใกล้เคียงปีท่ีผ่านมา        
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ       จ านวน 300,000 บาท 
 คาดว่าจะได้รับจัดสรรใกล้เคียงปีท่ีผ่านมา        
 ภาษีสรรพสามิต       จ านวน 3,200,000 บาท 
 คาดว่าจะได้รับจัดสรรใกล้เคียงปีท่ีผ่านมา        
 ค่าภาคหลวงแร่       จ านวน 40,000  บาท 
 คาดว่าจะได้รับจัดสรรใกล้เคียงปีท่ีผ่านมา        
 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม      จ านวน 40,000  บาท 
 คาดว่าจะได้รับจัดสรรใกล้เคียงปีท่ีผ่านมา        
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  จ านวน  60,000  บาท 
 คาดว่าจะได้รับจัดสรรใกล้เคียงปีท่ีผ่านมา        
 ภาษีจัดสรรอื่นๆ       จ านวน 22,000  บาท 
 คาดว่าจะได้รับจัดสรรใกล้เคียงปีท่ีผ่านมา               

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป            รวม 14,500,000 บาท   

เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกท า   จ านวน 14,500,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมท่ีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ  พ.ศ.2562    
           



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

514,080.00 514,080.00 383,421.29 514,080.00 0 %

42,120.00 42,120.00 31,872.26 42,120.00 0 %

42,120.00 42,120.00 31,872.26 42,120.00 0 %

86,400.00 86,400.00 60,154.84 86,400.00 0 %

1,368,000.00 1,304,640.00 1,195,200.00 1,368,000.00 0 %

2,052,720.00 1,989,360.00 1,702,520.65 2,052,720.00

1,291,378.00 1,319,551.19 1,554,840.00 1,380,570.00 47.88 %

86,910.00 62,774.19 84,000.00 108,000.00 -53.7 %

121,800.00 104,774.19 126,000.00 126,000.00 0 %

491,879.00 250,880.00 364,509.68 373,800.00 1.54 %

61,195.00 28,540.00 34,587.74 48,000.00 -50 %

2,053,162.00 1,766,519.57 2,163,937.42 2,036,370.00

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจ้าง

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน

เงินประจ าต าแหนง่

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนกังาน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

เงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานกุาร/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก/รองนายก

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลยั้งเมนิ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
ยอดต่าง ปี 2563

อ าเภอสะเมงิ  จังหวัดเชียงใหม่

514,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,621,180

24,000

379,560

126,000

50,000

2,041,620

2,052,720

1,368,000

86,400

42,120

42,120



4,105,882.00 3,755,879.57 3,866,458.07 4,089,090.00

0.00 0.00 39,600.00 100,000.00 0 %

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 %
24,000.00 8,000.00 0.00 5,000.00 0 %
13,201.75 10,415.00 0.00 30,000.00 0 %
37,201.75 18,415.00 39,600.00 140,000.00

286,899.00 362,575.25 234,393.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0.00 500,000.00 -9.22 %

33,260.00 41,690.00 14,000.00 75,000.00 0 %

166,176.00 0.00 0.00 0.00 0 %
0.00 182,712.00 86,416.00 170,000.00 7.06 %

0.00 0.00 1,000.00 3,000.00 0 %

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -50 %

0.00 214,575.00 0.00 0.00 0 %

0.00 15,570.00 0.00 0.00 0 %

2,600.00 9,500.00 6,450.00 50,000.00 100 %
488,935.00 826,622.25 342,259.00 1,298,000.00

63,820.00 84,187.00 103,016.00 85,000.00 -11.76 %

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจรัก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธีิการ

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบา้น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมงบบุคลากร

ค่าวัสดุ
วัสดุส านกังาน

75,000
453,900

0

140,000
30,000
5,000
5,000

100,000

75,000

1,063,900
100,000

0

0

4,673,900

250,000

3,000

182,000
0

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ประชาชน

โครงการศึกษาดูงานเพือ่พฒันาศักยภาพของคณะผู้บริหาร พนกังานลูกจ้าง สมาชิกสภา 

อบต. กลุ่มผู้น าชุมชน  กลุ่มสตรี  กลุ่มเยาวชน  กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอสม.

โครงการจัดการเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาทอ้งถิน่

ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา



0.00 0.00 0.00 0.00 100 %
16,145.00 44,606.00 11,601.00 20,000.00 0 %

0.00 0.00 1,978.00 50,000.00 0 %
0.00 0.00 12,536.60 80,000.00 -25 %
0.00 6,438.00 4,400.00 5,000.00 0 %

33,745.00 29,290.00 49,550.00 50,000.00 0 %
113,710.00 164,521.00 183,081.60 290,000.00

76,806.65 102,632.60 97,960.04 120,000.00 0 %

51,281.95 47,551.35 50,448.07 84,000.00 0 %

10,190.00 3,867.00 1,688.00 5,000.00 0 %

16,371.00 24,717.00 26,577.05 30,000.00 0 %

154,649.60 178,767.95 176,673.16 239,000.00

794,496.35 1,188,326.20 741,613.76 1,967,000.00

0.00 18,000.00 0.00 0.00 100 %

0.00 29,800.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 16,500.00 66.67 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค

รวมงบด าเนินงาน

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

ค่าไฟฟา้

ค่าบริการโทรศัพท์

รวมค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพวิเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ
วัสดุงานบา้นงานครัว

ตู้เหล็ก

โต๊ะท างาน

เคร่ืองโทรศัพทเ์คล่ือนทีพ่ร้อมซิมการ์ด

เคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา

ครุภัณฑ์ส านกังาน

เก้าอี้บนุวม 3,000

1,712,900

239,000

30,000

5,000

84,000

120,000

270,000
50,000
5,000

60,000
50,000
20,000
10,000

11,000

27,500

0

0



0.00 7,200.00 0.00 0.00 0 %

52,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 9,500.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 6,900.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 16,000.00 16,000.00 -100 %

0.00 15,800.00 0.00 16,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 14,900.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 4,300.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 5,800.00 5,800.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 3,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -25 %

52,000.00 92,600.00 29,600.00 286,100.00

52,000.00 92,600.00 29,600.00 286,100.00

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนดิเลเซอร์/ชนดิ LED สี

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุก๊ ส าหรับงานส านกังาน

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับส านกังาน

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน

เคร่ืองตัดหญ้า

เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น

ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว

 เคร่ืองตัดหญ้า

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้

โต๊ะหนา้เหล็ก ขนาด กว้าง 75 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร

รวมงบลงทุน

รวมค่าครุภัณฑ์

โต๊ะคอมพวิเตอร์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

เคร่ืองพมิพเ์ลเซอหรือ LED ขาว/ด า

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1 KVA

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer)

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer)

274,400

274,400

150,000

0

3,600

0

2,600

0

17,200

0

0

50,000

0

0

0

9,500

0

0

0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์



0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 %

0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

0.00 0.00 40,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 %

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %

10,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00
10,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00

4,962,378.35 5,056,805.77 4,697,671.83 6,402,190.00

เงินอุดหนนุส่วนราชการ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนนุองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

รวมงบรายจ่ายอ่ืน
งบเงินอุดหนุน

รวมรายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอื่น

งบรายจ่ายอ่ืน

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมงานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

6,711,200
40,000
40,000

0

40,000

0

10,000

10,000

10,000

0

อุดหนนุองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ

สนบัสนนุการบริหารงานสถานทีก่ลาง ศูนย์ปฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตอ าเภอสะเมิง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าจ้างทีป่รึกษาเพือ่ศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพฒันาระบบต่างๆซ่ึงไม่ใช้เพือ่การจัดหา

หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง



0.00 0.00 2,550.00 20,000.00 0 %
9,485.00 0.00 0.00 0.00 0 %

9,485.00 0.00 2,550.00 20,000.00
9,485.00 0.00 2,550.00 20,000.00
9,485.00 0.00 2,550.00 20,000.00

463,557.74 109,920.00 492,640.00 1,198,480.00 7.17 %

6,795.00 0.00 14,200.00 48,000.00 -16.67 %

42,000.00 14,000.00 0.00 42,000.00 19.05 %

249,120.00 160,640.00 256,269.68 265,500.00 2.37 %

34,500.00 18,780.00 22,827.74 36,000.00 -66.67 %

795,972.74 303,340.00 785,937.42 1,589,980.00

795,972.74 303,340.00 785,937.42 1,589,980.00

0.00 13,750.00 79,400.00 70,000.00 0 %

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 %

0.00 0.00 8,000.00 36,000.00 -33.33 %

4,290.00 2,655.00 2,381.00 30,000.00 0 %

4,290.00 16,405.00 89,781.00 141,000.00

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน

เงินประจ าต าแหนง่

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนกังาน

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

รวมงบด าเนินงาน
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

โครงการประชาคมแผนพฒันาทอ้งถิน่ แผนชุมชน

รวมค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิน่

รวมค่าตอบแทน

ค่าเช่าบา้น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจ้าง

129,000

30,000

24,000

5,000

70,000

1,658,160

1,658,160

12,000

271,800

50,000

40,000

1,284,360

20,000
20,000
20,000

0
20,000



67,500.00 173,500.00 106,550.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 %

46,180.00 15,021.00 107,316.00 120,000.00 0 %

0.00 0.00 1,950.00 2,000.00 0 %

0.00 0.00 0.00 228,000.00 -99.56 %

1,950.00 1,740.00 0.00 0.00 0 %

14,600.00 13,190.00 9,100.00 20,000.00 0 %

130,230.00 203,451.00 224,916.00 520,000.00

27,359.10 29,166.00 37,581.00 35,000.00 0 %

19,357.88 1,551.90 0.00 0.00 0 %

12,240.00 7,765.00 10,785.00 10,000.00 0 %

58,956.98 38,482.90 48,366.00 45,000.00

193,476.98 258,338.90 363,063.00 706,000.00

0.00 0.00 4,500.00 0.00 0 %

0.00 22,000.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 11,000.00 50 %

รวมค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าใช้สอย

ตู้เหล็ก

เก้าอี้บนุวม

ตู้เก็บเอกสาร

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านกังาน

รวมงบด าเนินงาน

งบลงทุน

วัสดุคอมพวิเตอร์

รวมค่าวัสดุ

วัสดุส านกังาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

16,500

0

0

467,000

45,000

10,000

0

35,000

293,000

20,000

0

1,000

2,000

120,000

150,000

0

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

โครงการรับช าระภาษีเคล่ือนที่

โครงการจัดท า/ปรับปรุงระบบแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรัพย์สินเพือ่รองรับ พรบ.ทีดิ่น

และส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562



0.00 0.00 0.00 1,400.00 -100 %

0.00 0.00 13,900.00 0.00 0 %

75,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 7,100.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 %

0.00 0.00 48,000.00 0.00 100 %
0.00 0.00 12,900.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 4,400.00 17,400.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 %

75,000.00 26,400.00 96,700.00 62,000.00

75,000.00 26,400.00 96,700.00 62,000.00

40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0 %

40,000.00 40,000.00 0.00 0.00
40,000.00 40,000.00 0.00 0.00

1,104,449.72 628,078.90 1,245,700.42 2,357,980.00

6,076,313.07 5,684,884.67 5,945,922.25 8,780,170.00

 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3

 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA

รถจักรยานยนต์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

โต๊ะท างาน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โต๊ะคอมพวิเตอร์

รวมงานบริหารงานคลัง

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนนุองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

รวมงบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

รวมค่าครุภัณฑ์

เคร่ืองส ารองไฟฟา้  ขนาด 1 KVA

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

เคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านกังาน

8,934,760

2,203,560
0
0

0

78,400

78,400

10,000

0

5,000

12,900
34,000

0

0

0

0

0

0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์



22,200.00 0.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 %

22,200.00 0.00 0.00 30,000.00

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %

30,000.00 0.00 0.00 0.00
52,200.00 0.00 0.00 30,000.00
52,200.00 0.00 0.00 30,000.00
52,200.00 0.00 0.00 30,000.00

0.00 0.00 0.00 387,880.00 1.47 %

0.00 0.00 0.00 42,000.00 0 %

157,380.00 132,000.00 138,000.00 153,200.00 -0.13 %

24,000.00 24,000.00 21,420.00 24,000.00 -69.1 %

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

เงินเดือนพนกังาน

เงินประจ าต าแหนง่

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมค่าวัสดุ
รวมงบด าเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

โครงการเพิม่ศักยภาพการปฏิบติังานอาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

รวมค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักและนอกราชอาณาจักร

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจ้าง 7,416

153,004

42,000

393,600

30,000
30,000
30,000

0

0

30,000

30,000

0



181,380.00 156,000.00 159,420.00 607,080.00

181,380.00 156,000.00 159,420.00 607,080.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 %

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 %

0.00 0.00 0.00 24,000.00 0 %

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 %

0.00 0.00 0.00 89,000.00

186,336.00 0.00 150.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 %

0.00 0.00 3,882.00 30,000.00 0 %

34,664.00 6,660.00 0.00 0.00 0 %

2,200.00 8,800.00 17,800.00 0.00 100 %

12,452.00 0.00 0.00 0.00 0 %

9,300.00 5,550.00 5,050.00 10,000.00 0 %

244,952.00 21,010.00 26,882.00 65,000.00

19,880.00 16,209.00 12,907.00 16,000.00 -6.25 %

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักและนอกราชอาณาจักร

โครงการจ้างนกัเรียน นกัศึกษาท างานในช่วงปดิภาคเรียน

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รวมค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบา้น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงบบุคลากร

วัสดุส านกังาน

รวมค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

15,000

85,000

10,000

0

20,000

0

30,000

25,000

0

84,000

5,000

24,000

5,000

50,000

596,020

596,020

โครงการอบรมหลักสูตรการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน



3,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %
1,168,941.42 821,436.26 1,072,810.16 1,120,000.00 8.92 %

4,670.00 0.00 5,150.00 10,000.00 0 %

1,196,491.42 837,645.26 1,090,867.16 1,146,000.00
1,441,443.42 858,655.26 1,117,749.16 1,300,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

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

2,149,600.00 2,085,600.00 2,099,600.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 2,200,000.00 9.09 %

2,149,600.00 2,085,600.00 2,099,600.00 2,200,000.00
2,149,600.00 2,085,600.00 2,099,600.00 2,200,000.00

3,772,423.42 3,100,255.26 3,376,769.16 4,117,080.00

0.00 430,978.36 453,480.00 728,880.00 -28.24 %

0.00 128,949.99 144,960.00 374,500.00 36.5 %

รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านกังาน

ตู้เหล็ก

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ
รวมงบด าเนินงาน

ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุคอมพวิเตอร์

วัสดุงานบา้นงานครัว

เงินเดือนพนกังาน

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนนุส่วนราชการ

ค่าอาหารกลางวัน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

511,188

523,020

4,425,440

2,400,000
2,400,000

2,400,000

0

15,500
15,500
10,000

5,500

1,413,920
1,244,920

10,000
1,219,920

0



0.00 11,175.00 14,460.00 60,000.00 75.4 %

0.00 571,103.35 612,900.00 1,163,380.00

0.00 571,103.35 612,900.00 1,163,380.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -80 %
0.00 0.00 0.00 50,000.00

0.00 203,700.00 324,000.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0.00 350,000.00 -1.43 %

0.00 0.00 6,000.00 26,000.00 34.62 %

0.00 117,300.00 90,100.00 111,000.00 7.21 %

0.00 345,600.00 258,580.00 336,000.00 2.08 %

0.00 0.00 0.00 41,900.00 55.37 %

0.00 666,600.00 678,680.00 864,900.00

0.00 0.00 13,030.00 10,000.00 0 %
0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 %
0.00 0.00 9,606.00 10,000.00 0 %

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

รวมงบบุคลากร

งบด าเนินงาน

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจ้าง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ
วัสดุงานบา้นงานครัว

ค่าวัสดุ

วัสดุส านกังาน

รวมค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

10,000
10,000
10,000

907,100

65,100

343,000

119,000

35,000

345,000
0

10,000
10,000

1,139,448

1,139,448

105,240

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลย้ังเมิน[ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก(ศพด.)]

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลย้ังเมิน(อาหารกลางวัน)

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลย้ังเมิน(ค่าจัดการเรียนการสอน)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร



0.00 127,035.90 112,342.12 105,500.00 34.9 %
0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 %
0.00 127,035.90 134,978.12 145,500.00
0.00 793,635.90 813,658.12 1,060,400.00

0.00 0.00 0.00 5,200.00 -100 %

0.00 0.00 79,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 20,400.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 %

0.00 0.00 79,000.00 29,900.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 %
0.00 0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 79,000.00 129,900.00

0.00 1,364,739.25 1,505,558.12 2,353,680.00

ครุภัณฑ์ส านกังาน

ถังเก็บน้ า

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ
รวมงบด าเนินงาน

ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุก่อสร้าง

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งานศึกษาไมก่ าหนดระดับ

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมงบลงทุน

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น ณ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นย้ังเมิน

รวมค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก (Ink Tank Printer)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทศัน ์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ครุภัณฑ์การศึกษา

2,238,872

0

0
0

0

0

0

0

0

1,099,424
182,324

10,000
142,324

เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น



43,920.00 0.00 0.00 0.00 0 %

29,655.00 0.00 0.00 0.00 0 %

0.00 17,470.00 23,337.00 30,000.00 0 %

492,800.00 0.00 0.00 0.00 0 %

566,375.00 17,470.00 23,337.00 30,000.00

0.00 8,880.00 0.00 50,000.00 0 %

0.00 8,880.00 0.00 50,000.00

566,375.00 26,350.00 23,337.00 80,000.00

566,375.00 26,350.00 23,337.00 80,000.00

4,338,798.42 4,491,344.51 4,905,664.28 6,550,760.00

0.00 0.00 0.00 20,000.00 20 %

0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 %

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมและปอ้งกันโรคขาดสารไอโอดีน

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุม ปอ้งกันและระงับโรคติดต่อต่างๆในพืน้ที่

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

รวมงานศึกษาไมก่ าหนดระดับ

รวมแผนงานการศึกษา

รวมค่าวัสดุ

รวมงบด าเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุส านกังาน

รวมค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กและเยาวชน

โครงการจัดงานวันเด็ก

0

24,000

6,744,312

80,000

80,000

50,000

50,000

30,000

0

30,000

0

0

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา



0.00 0.00 0.00 7,000.00 0 %

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 %

0.00 0.00 0.00 68,000.00

0.00 0.00 15,660.00 0.00 0 %

0.00 0.00 15,660.00 0.00

0.00 0.00 15,660.00 68,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

52,500.00 0.00 140,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 140,000.00 0 %

โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหาโรคเอดส์

เงินอุดหนนุเอกชน

เงินอุดคณะกรรมการหมู่บา้นเพือ่ด าเนนิโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน

ครุภัณฑ์การเกษตร

เคร่ืองพน่เคมีชนดิฝอยละออง(ULV)

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ

รวมงบด าเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพษิสุนขับา้ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

รวมค่าใช้สอย

140,000

0

85,000

85,000

85,000

61,000

0

0

61,000

30,000

7,000



52,500.00 0.00 140,000.00 140,000.00

52,500.00 0.00 140,000.00 140,000.00

52,500.00 0.00 155,660.00 208,000.00

52,500.00 0.00 155,660.00 208,000.00

213,720.00 293,530.00 349,793.00 392,960.00 66.57 %

0.00 0.00 0.00 24,000.00 108.33 %

0.00 17,500.00 42,000.00 42,000.00 0 %

660,080.00 709,125.00 737,989.68 863,660.00 13.47 %

98,000.00 104,535.00 92,847.74 66,040.00 99.88 %

971,800.00 1,124,690.00 1,222,630.42 1,388,660.00

971,800.00 1,124,690.00 1,222,630.42 1,388,660.00

19,250.00 4,200.00 0.00 105,000.00 -23.05 %

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -80 %

รวมเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

รวมงบบุคลากร

งบด าเนินงาน

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจ้าง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินประจ าต าแหนง่

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง

เงินเดือนพนกังาน

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

รวมแผนงานสาธารณสุข

1,000

80,800

1,858,540

1,858,540

132,000

980,000

42,000

50,000

654,540

286,000

286,000

140,000

140,000



0.00 8,000.00 23,866.76 24,000.00 0 %

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 %
19,250.00 12,200.00 23,866.76 139,000.00

373,347.00 181,200.00 396,370.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 600,000.00 -45 %

22,700.00 21,000.00 5,540.00 30,000.00 66.67 %

339,852.36 366,834.32 587,129.50 210,000.00 76.19 %

735,899.36 569,034.32 989,039.50 840,000.00

13,406.00 22,344.00 29,907.00 50,000.00 0 %

20,000.00 48,910.00 17,220.00 10,000.00 100 %

24,840.00 8,705.00 177,875.00 100,000.00 0 %

243,400.45 266,590.23 110,018.60 100,000.00 5 %

500,000.00 482,128.97 360,449.40 380,000.00 5.26 %

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 %

23,590.00 10,670.00 13,540.00 20,000.00 50 %

0.00 0.00 0.00 2,000.00 -50 %

825,236.45 839,348.20 709,010.00 682,000.00

1,580,385.81 1,420,582.52 1,721,916.26 1,661,000.00

ค่าเช่าบา้น

วัสดุคอมพวิเตอร์

วัสดุอื่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุส านกังาน

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ

รวมค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
รวมค่าตอบแทน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ

รวมงบด าเนินงาน 1,576,800

716,000

1,000

30,000

10,000

400,000

105,000

100,000

20,000

50,000

750,000

370,000

50,000

330,000

0

110,800
5,000

24,000



0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 5,500.00 100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 19,900.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 1,100,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

71,400.00 0.00 0.00 0.00 0 %

0.00 25,000.00 0.00 0.00 0 %

0.00 4,500.00 0.00 0.00 0 %

0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 7,100.00 -11.27 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %
0.00 317,104.13 42,406.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0.00 595,000.00 -34.45 %

71,400.00 381,504.13 42,406.00 1,707,600.00

เทปวัดระยะทางชนดิสแตนเลส

ล้อวัดระยะทาง

ครุภัณฑ์ส ารวจ

เคร่ืองหาพกิัดด้วยสัญญาณดาวเทยีมแบบพกพา

ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ

จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์การเกษตร

รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนดิขับเคล่ือน  4  ล้อ

เคร่ืองอ่านบตัรอเนกประสงค์

ตู้เหล็ก

ครุภัณฑ์ส านกังาน

เก้าอี้บนุวม

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รวมค่าครุภัณฑ์

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ขนาด 1 KVA
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer)

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับส านกังาน

472,200

390,000
0

11,600

8,600

6,300

34,000

0

0

0

0

3,000

0

0

5,500

11,000

700

1,500

เทปวัดระยะทาง

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้

โต๊ะท างาน



129,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %

0.00 348,500.00 0.00 0.00 0 %

0.00 666,000.00 0.00 0.00 0 %

0.00 297,500.00 0.00 0.00 0 %

0.00 331,000.00 0.00 0.00 0 %

0.00 248,500.00 0.00 0.00 0 %

0.00 10,800.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 %

0.00 0.00 0.00 10,000.00 700 %

129,000.00 1,902,300.00 0.00 20,000.00

200,400.00 2,283,804.13 42,406.00 1,727,600.00

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ.บา้นอังคาย(ถนนสายหว้ยถ้ าต่อจากถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) หมู่ที ่4

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและเพิม่จุดหอกระจายข่าวในหมู่บา้น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ.บา้นแม่แว(สายบา้นย้ังเมิน

-แม่แว-ปางตอง บริเวณทางขึน้หนา้อนามัยไปบา้นปางตอง) หมู่ที ่2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ.บา้นใหม่ประชาชื่น(จากหนา้บา้นนายเสาร์ 

ใจบญุถึงบา้นนายประสงค์ พนัธ์ุเขียว) หมู่ที ่8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ.บา้นกิ่วเสือ(บริเวณสามแยก

กิ่วเสือไปหย่อมบา้นแม่ตาด)หมู่ที ่7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ.บา้นปางขุม(ถนนเชื่อมระหว่างอ าเภอ

กัลยาณิวัฒนา –อ าเภอสะเมิง – อ าเภอแม่แตง เร่ิมต้นหนา้บา้น

นายย่ี เลาย่ีปา) หมู่ที ่1

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กประจ าหมู่บา้น ม.7

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

รวมงบลงทุน

รายจ่ายเพือ่จ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงาน ทีจ่่ายใหแ้ก่เอกชนหรือนติิบคุคล

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่่ายใหแ้ก่เอกชน นติิบคุคลหรือบคุคลภายนอกเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึง

ส่ิงก่อสร้าง

562,200

90,000

80,000

10,000

0

0

0

0

0

0

0

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าk)



2,752,585.81 4,829,076.65 2,986,952.68 4,777,260.00

0.00 0.00 0.00 210,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 147,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 135,000.00 -100 %

0.00 0.00 306,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 180,000.00 0.00 0 %

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเริมเหล็ก หมู่ที ่3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมบา้นกิ่วเสือ หมู่ 7 บริเวณสามแยก

กิ่วเสือไปหย่อมบา้นแม่ตาด (จุดที ่1)

โครงการปรับปรุงหอ้งประชุมสภา อบต.ย้ังเมิน

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการกั้นหอ้งท างานของผู้บริหารและแต่ละกอง/ส านกั

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์และอาคารผู้สูงอายุ

โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหนา้อาคารเอนกประสงค์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจ าต าบลพร้อมเคร่ืองออกก าลังกาย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

0

0

0

0

300,000

200,000

120,000

350,000

150,000

0

3,997,540

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บา้นแม่แว หมู่ที ่2 

สายบา้นแม่แว - บา้นปางตอง      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมบา้นกิ่วเสือ หมู่ 7 บริเวณสามแยก

กิ่วเสือไปหย่อมบา้นแม่ตาด (จุดที ่2)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บา้นกิ่วเสือ หมู่ที ่7 

บริเวณแยกกิ่วเสือไปหย่อมบา้นแม่ตาด      



0.00 0.00 136,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 299,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 248,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 249,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 87,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 113,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 103,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 77,000.00 -100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นอังคาย หมูที ่4 

สายทุง่เหล่าบวกตู่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นย้ังเมิน หมู่ 3  

จากบา้นนายปวง  เชื้อตุ่น ถึงบา้นนายศักด์ิ  วงค์นงุ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นอังคาย หมู่ 4 บริเวณหนา้บา้นนายจีระพงษ์ 

 ต๊ิบมูล ถึงทุง่หลวง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างอ าเภอกัลยาณิวัฒนอ าเภอสะเมิง -

 อ าเภอแม่แตง ก่อสร้าง ณ บา้นหว้ยทรายขาว หมู่ที ่5 

ต่อจากถนนเดิมถึงหนา้บา้นนายเสาร์ค า  จันทร์ต๊ิบ      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นย้ังเมิน หมู่ 3 

จากบา้นนางสาวบวัสาย  เรือนมูล  ถึงบา้นนายนคิม  มีชัย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บริเวณหนา้โรงเรียนกิ่วเสือ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 จากบา้นนายนพรัตน์

 ค าบาล ถึงบา้นนายวิสิทธ์ิ  สีทา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 จากสวนนายนนัทวัฒน ์

สินธุไพศาล ถึงกิ่วขุนเลย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 จากบา้นายบญุมี  สิงหท์อน  ถึง สวนนาย

ปนิ  สายเขือ่นสี

0

0

0

0

0

350,000

350,000

300,000

437,000

0

0

0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บา้นแม่แว หมู่ที ่2 

สายย้ังเมิน - แม่แว - ผายอง      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บา้นใหม่ประชาชื่น หมู่ท ี8 จากบา้นนาย

โอเค  จันทร์ทพิย์ ถึงล าน้ าแม่จุม      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บา้นอังคาย หมู่ที ่4 

สายทุง่ขามปอ้ม - แม่แพม      



0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 460,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 68,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 112,000.00 -100 %

0.00 0.00 1,878,500.00 1,052,000.00

0.00 0.00 1,878,500.00 1,052,000.00

0.00 0.00 397,704.09 0.00 0 %

0.00 0.00 397,704.09 0.00

0.00 0.00 397,704.09 0.00

0.00 0.00 2,276,204.09 1,052,000.00

2,752,585.81 4,829,076.65 5,263,156.77 5,829,260.00

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนนุส่วนราชการ

รวมงบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นหว้ยทรายขาว ม.5 

บา้นย้ังเมิน ม.3 บา้นแม่แว ม.2 บา้นปางขุม ม.1

โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพประจ าหมู่บา้น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบา้นย้ังเมิน-บา้นแม่แว-

แม่จุม-ผายอง ต.แม่สาบ

งบด าเนินงาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวมงานไฟฟ้าถนน

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

รวมเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

7,604,540

3,607,000

0

0

0

3,607,000

3,607,000

0

0

0

400,000

300,000

350,000

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นหว้ยทรายขาว หมู่ 5 บริเวณสามแยกศาลาสามขุน

ไปหย่อมบา้นแม่ขานนอ้ย (จุดที ่2)

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นหว้ยทรายขาว หมู่ 5 บริเวณสามแยกศาลาสามขุน

ไปหย่อมบา้นแม่ขานนอ้ย (จุดที ่1)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บา้นปางขุม 

หมู่ที ่1 บริเวณหนา้บา้นนายสมบติั  เสหมี่ ถึงหวันานายประชัน ลามู      



0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 18,800.00 20,000.00 0 %

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -28.83 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 17,870.00 11.92 %

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 %

0.00 0.00 10,700.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 12,500.00 0 %

0.00 14,900.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 %

7,350.00 0.00 0.00 0.00 0 %

7,350.00 44,900.00 39,500.00 140,370.00

7,350.00 44,900.00 39,500.00 140,370.00

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในหมู่บา้นอย่างย่ังยืน

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปอ้งกันการทจุริต

โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลย้ังเมิน

โครงการส่งเสริมการจัดท าบญัชีครัวเรือนใหแ้ก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง

โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดต าบลย้ังเมิน

โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอุบติัเหตุบนทอ้งถนน

โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้สอย

โครงการครอบครัวอบอุ่น เพือ่ชุมชนเข้มแข็ง

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนนุเอกชน

รวมงบด าเนินงาน
งบเงินอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบนัครอบครัว

โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการจัดท าแผนชุมชน
โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงใหแ้ก่ประชาชนต าบล

ย้ังเมิน

โครงการอบรมเสริมสร้างสัมพนัธ์ภาพทีดี่ระหว่างสมาชิกในครอบครัวส่งเสริมพฒันาสตรี

และครอบครัว

0

173,850

173,850

0

0

0

12,500

0

20,000

20,000

20,000

20,000

21,350

20,000

0

20,000

20,000



20,000.00 0.00 0.00 0.00

20,000.00 0.00 0.00 0.00

27,350.00 44,900.00 39,500.00 140,370.00

27,350.00 44,900.00 39,500.00 140,370.00

0.00 149,580.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 149,015.00 150,000.00 0 %

144,150.00 0.00 0.00 0.00 0 %

144,150.00 149,580.00 149,015.00 150,000.00
144,150.00 149,580.00 149,015.00 150,000.00
144,150.00 149,580.00 149,015.00 150,000.00

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

รวมค่าใช้สอย
รวมงบด าเนินงาน

โครงการแข่งกีฬาประชาชนประจ าปี
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบลย้ังเมินต้านภัยยาเสพติด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.

2559

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งกีฬาประชาชนต าบลย้ังเมินเพือ่เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

150,000
150,000
150,000

0

150,000

0

173,850

173,850

0

0



0.00 0.00 2,250.00 20,000.00 0 %

28,750.00 20,580.00 0.00 0.00 0 %

0.00 130,000.00 120,000.00 120,000.00 25 %

130,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 26,925.00 50,000.00 0 %

9,525.00 0.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 7,200.00 10,000.00 0 %

0.00 0.00 0.00 55,000.00 0 %

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 %

168,275.00 150,580.00 156,375.00 275,000.00

168,275.00 150,580.00 156,375.00 275,000.00

72,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 %

133,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %

205,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

205,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

373,275.00 200,580.00 206,375.00 325,000.00

รวมค่าใช้สอย

รวมงบด าเนินงาน

โครงการร่วมกิจกรรมงานวันสตรอเบอร่ีและของดีอ าเภอสะเมิง 

ประจ าป ี2559

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ าด าหวัผู้สูงอายุและผู้น า

โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ

โครงการจัดงานสตรอเบอร่ีและของดีอ าเภอสะเมิง

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธีิการ

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาลีซู

โครงการอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษากะเหร่ียง

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมใหบ้คุลากรของ อบต.

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ใหแ้ก่บคุลากร อบต.ย้ังเมิน ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2559

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

เงินอุดหนนุเอกชน

รวมเงินอุดหนุน

เงินอุดหนนุส่วนราชการ

อุดหนนุทีท่ าการปกครองอ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  ตามโครงการจัดงานสตรอเบอร่ี

และของดีอ าเภอสะเมิง คร้ังที ่18  ประจ าป ี2563

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

355,000

50,000

50,000

0

50,000

0

305,000

305,000

20,000

55,000

10,000

0

50,000

0

150,000

0

20,000



517,425.00 350,160.00 355,390.00 475,000.00

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 %

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 10,000.00

0.00 18,315.00 0.00 10,000.00 -80 %

0.00 18,315.00 0.00 10,000.00
0.00 18,315.00 0.00 20,000.00
0.00 18,315.00 0.00 20,000.00

0.00 0.00 34,140.00 35,000.00 -100 %

19,300.00 0.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 20,000.00 78 %

รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายในการสนบัสนนุการด าเนนิงานของศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรต าบลย้ังเมิน

โครงการอนรัุกษ์พนัธุกรรมพชือันเนือ่งมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งานส่งเสริมการเกษตร

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการเกษตร

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอ้งกันไฟปา่ต าบลย้ังเมิน

โครงการจัดท าแนวปอ้งกันไฟปา่

โครงการด าเนนิงานของคณะกรรมการอนรัุกษ์ทรัพยากรปา่ไม้

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้

งบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน
รวมงานส่งเสริมการเกษตร

วัสดุการเกษตร

รวมค่าวัสดุ

35,600

0

0

37,000
37,000
2,000

2,000

35,000

25,000

10,000

505,000



0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 %

0.00 0.00 0.00 35,000.00 0 %

19,300.00 0.00 34,140.00 91,000.00

19,300.00 0.00 34,140.00 91,000.00

19,300.00 0.00 34,140.00 91,000.00

19,300.00 18,315.00 34,140.00 111,000.00

88,818.00 78,187.00 91,376.00 121,000.00 7.44 %

0.00 0.00 0.00 5,000.00 500 %

0.00 4,074,700.00 4,287,100.00 4,698,000.00 5.26 %

0.00 1,564,000.00 1,536,800.00 1,632,000.00 17.65 %

31,500.00 36,000.00 36,000.00 60,000.00 20 %

321,105.00 62,657.00 121,769.00 234,940.00 -71.17 %

รวมแผนงานการเกษตร

แผนงานงบกลาง

รวมงบด าเนินงาน

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้

รวมค่าใช้สอย

โครงการรักษ์น้ า  รักษ์ปา่ รักษาแผ่นดิน

โครงการสร้างฝายชะลอน้ า

ส ารองจ่าย

เบีย้ยังชีพคนพกิาร

เบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์

เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ

งบกลาง

เงินสมทบกองทนุประกันสังคม

งบกลาง

งบกลาง

67,738

72,000

1,920,000

4,945,200

30,000

130,000

108,600

71,600

71,600

71,600

35,000

1,000



72,522.00 73,152.00 73,638.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 75,000.00 0 %

133,000.00 129,900.00 152,617.00 149,500.00 15.72 %

646,945.00 6,018,596.00 6,299,300.00 6,975,440.00

646,945.00 6,018,596.00 6,299,300.00 6,975,440.00

646,945.00 6,018,596.00 6,299,300.00 6,975,440.00

646,945.00 6,018,596.00 6,299,300.00 6,975,440.00

14,483,417.30 21,437,276.83 22,998,733.30 29,100,000.00รวมทุกแผนงาน

รวมงบกลาง

รวมแผนงานงบกลาง

รวมงบกลาง

รวมงบกลาง

เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพต าบลย้ังเมิน

    เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิน่ (กบท.)

รายจ่ายตามข้อผูกพนั

31,800,000

7,412,938

7,412,938

7,412,938

7,412,938

173,000

75,000

0



รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลยั้งเมนิ

ประมาณการ
ปี 2563

อ าเภอสะเมงิ  จังหวัดเชียงใหม่

514,080

2,621,180

24,000

379,560

126,000

50,000

2,041,620

2,052,720

1,368,000

86,400

42,120

42,120



75,000
453,900

0

140,000
30,000
5,000
5,000

100,000

75,000

1,063,900
100,000

0

0

4,673,900

250,000

3,000

182,000
0



3,000

1,712,900

239,000

30,000

5,000

84,000

120,000

270,000
50,000
5,000

60,000
50,000
20,000
10,000

11,000

27,500

0

0



274,400

274,400

150,000

0

3,600

0

2,600

0

17,200

0

0

50,000

0

0

0

9,500

0

0

0



6,711,200
40,000
40,000

0

40,000

0

10,000

10,000

10,000

0



129,000

30,000

24,000

5,000

70,000

1,658,160

1,658,160

12,000

271,800

50,000

40,000

1,284,360

20,000
20,000
20,000

0
20,000



16,500

0

0

467,000

45,000

10,000

0

35,000

293,000

20,000

0

1,000

2,000

120,000

150,000

0



8,934,760

2,203,560
0
0

0

78,400

78,400

10,000

0

5,000

12,900
34,000

0

0

0

0

0

0



7,416

153,004

42,000

393,600

30,000
30,000
30,000

0

0

30,000

30,000

0



15,000

85,000

10,000

0

20,000

0

30,000

25,000

0

84,000

5,000

24,000

5,000

50,000

596,020

596,020



511,188

523,020

4,425,440

2,400,000
2,400,000

2,400,000

0

15,500
15,500
10,000

5,500

1,413,920
1,244,920

10,000
1,219,920

0



10,000
10,000
10,000

907,100

65,100

343,000

119,000

35,000

345,000
0

10,000
10,000

1,139,448

1,139,448

105,240



2,238,872

0

0
0

0

0

0

0

0

1,099,424
182,324

10,000
142,324



0

24,000

6,744,312

80,000

80,000

50,000

50,000

30,000

0

30,000

0

0



140,000

0

85,000

85,000

85,000

61,000

0

0

61,000

30,000

7,000



1,000

80,800

1,858,540

1,858,540

132,000

980,000

42,000

50,000

654,540

286,000

286,000

140,000

140,000



1,576,800

716,000

1,000

30,000

10,000

400,000

105,000

100,000

20,000

50,000

750,000

370,000

50,000

330,000

0

110,800
5,000

24,000



472,200

390,000
0

11,600

8,600

6,300

34,000

0

0

0

0

3,000

0

0

5,500

11,000

700

1,500



562,200

90,000

80,000

10,000

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

300,000

200,000

120,000

350,000

150,000

0

3,997,540



0

0

0

0

0

350,000

350,000

300,000

437,000

0

0

0



7,604,540

3,607,000

0

0

0

3,607,000

3,607,000

0

0

0

400,000

300,000

350,000



0

173,850

173,850

0

0

0

12,500

0

20,000

20,000

20,000

20,000

21,350

20,000

0

20,000

20,000



150,000
150,000
150,000

0

150,000

0

173,850

173,850

0

0



355,000

50,000

50,000

0

50,000

0

305,000

305,000

20,000

55,000

10,000

0

50,000

0

150,000

0

20,000



35,600

0

0

37,000
37,000
2,000

2,000

35,000

25,000

10,000

505,000



67,738

72,000

1,920,000

4,945,200

30,000

130,000

108,600

71,600

71,600

71,600

35,000

1,000



31,800,000

7,412,938

7,412,938

7,412,938

7,412,938

173,000

75,000

0



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน
อ าเภอ สะเมิง   จังหวัดเชียงใหม่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

งบบุคลากร 4,673,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 2,052,720 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,934,760 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 6,711,200 บาท

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก/รองนายก 42,120 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่นายกองค์การ บริหารส่วนต าบล  เดือนละ 1,750 บาท และ

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่รอง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 880 บาท  2 ต าแหนง่ 

 - เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ ดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ

บริหารส่วน ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธาน สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

เลขานกุารนายกองค์การ บริหารส่วนต าบล  และเลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554  และ

(ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2557

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารต าบล เดือนละ20,400 บาท รองนายกเดือน

ละ 11,220 บาท 2 ต าแหนง่ 

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ ดังนี้

 1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ

บริหารส่วน ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

เลขานกุารนายก องค์การบริหารส่วนต าบล              และเลขานกุารสภาองค์การ บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 

2554 และ(ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 42,120 บาท



จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

เงินค่าตอบแทนเลขานกุาร/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 86,400 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนเลขานกุารนายกองค์การ บริหารส่วนต าบล  เดือนละ  7,200   บาท  

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ ดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธาน สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

เลขานกุารนายกองค์การ บริหารส่วนต าบล  และเลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วน ต าบล พ.ศ. 2554 และ

(ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2557

 - เพือ่จ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนพเิศษนายกองค์การ บริหารส่วนต าบล  เดือนละ 1,750 บาท และเงิน

ค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่รอง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 880 บาท  2 ต าแหนง่ 

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ ดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ

บริหารส่วน ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

เลขานกุารนายก องค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานกุารสภาองค์การ บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2554  และ

(ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,621,180 บาท

เงินเดือนพนกังาน 2,041,620 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,368,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนรายเดือน

 - ประธานสภา อบต.         เดือนละ  11,220  บาท

- รองประธานสภา อบต.    เดือนละ 9,180 บาท

- สมาชิกสภา อบต.           เดือนละ 7,200 บาท  จ านวน  12 คน

- เลขานกุาร สภา อบต.      เดือนละ 7,200.-บาท

  - เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ ดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ

บริหารส่วน ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

เลขานกุารนายก องค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานกุารสภาองค์การ บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554  และ

(ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2557



จ านวน

จ านวน

- เพือ่จ่ายเปน็เงินเพิม่ต่างๆ ของพนกังาน  ดังนี ้

1) ค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงินเดือนแก่ปลัดองค์การ บริหารส่วนต าบล   

2) เงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวแก่พนกังานส่วนต าบลสังกัด ส านกัปลัด  จ านวน 12  เดือน

 - เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ ดังนี ้

1) ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม ่ลงวันที ่13 สิงหาคม 2558   เร่ือง  ก าหนด

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใหพ้นกังานส่วนต าบลและพนกังาน จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิม่

การครองชีพ ชั่วคราว (ฉบบัที่ 2)         

2) หนงัสือส านกังาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว1372 ลงวันท ี1 กรกฎาคม 2558   

เร่ือง  ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เร่ืองก าหนดมาตรฐาน ทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพ้นกังานส่วน

ทอ้งถิน่ ลูกจ้าง และพนกังานขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิม่การ ครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที่ 

2)       

3) หนงัสือส านกังาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ดที ่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที ่ 16 กุมภาพนัธ์ 2548  

เร่ือง แนวทางปฎิบติัเกี่ยวกับการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงินเดือน    

เงินประจ าต าแหนง่ 126,000 บาท

 -  เพือ่จ่ายเปน็เงินเดือนพนกังานส่วนทอ้งถิน่ประจ าปี   และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนกังานส่วนทอ้งถิน่ 

ประจ าปี สังกัดส านกัปลัด  จ านวน  12  เดือน  

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ ดังนี ้

1)ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัด เชียงใหม่ ลงวันที ่26 กุมภาพนัธ์ 2559 เร่ือง  

มาตรฐานทัว่ไป เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ ประโยชนต์อบแทนอื่น (ฉบบัที่ 5)

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน 50,000 บาท



จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

- เพือ่จ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง  และเงินปรับปรุง  ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง  สังกัดส านกัปลัด 

จ านวน 12  เดือน    

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ ดังนี ้

1) ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม ่ลงวันที ่20 สิงหาคม 2557  เร่ือง   

มาตรฐานทัว่ไป เกี่ยวกับพนกังานจ้าง (ฉบบัที่ 3) 

2) ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม ่ลงวันที ่6 ตุลาคม 2558  เร่ือง  ก าหนด

หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนกังานจ้าง (ฉบบัที่ 4)

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจ้าง 24,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็เงินประจ าต าแหนง่พนกังานส่วนต าบล  ดังนี ้  

1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   

2) หวัหนา้ส านกัปลัด   จ านวน 12  เดือน 

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ ดังนี ้

1) ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัด เชียงใหม่ ลงวันที ่10 พฤษภาคม 2559 เร่ือง 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพิม่เติมฉบบัที่ 

31)  

2) พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจ าต าแหนง่ พ.ศ.2538  และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบบัที่ 8) พ.ศ.2554

-หรือกรณีทีม่ีระเบยีบหนงัสือส่ังการใหเ้บกิจ่ายได้

 
ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 379,560 บาท

ค่าตอบแทน 140,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 100,000 บาท

-เพือ่จ่ายเปน็เงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนกังานจ้าง สังกัดส านกัปลัด  จ านวน 12 เดือน   

-เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ ดังนี ้

1) ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม ่ลงวันที ่13 สิงหาคม 2558  เร่ือง  ก าหนด 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใหพ้นกังานส่วนต าบลและพนกังาน จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิม่

การครองชีพ ชั่วคราว (ฉบบัที่ 2)         

2) หนงัสือส านกังาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว1372  ลงวันที ่1 กรกฎาคม 2558   

เร่ือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เร่ือง  ก าหนดมาตรฐานทัว่ไป เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพ้นกังานส่วน

ทอ้งถิน่ ลูกจ้าง  และพนกังานขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิม่การ ครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที่ 

2)        

งบด าเนินงาน 1,712,900 บาท



จ านวนค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

 -เพือ่จ่ายเปน็เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษแก่ พนกังานส่วนต าบล  และพนกังานจ้าง  

 - เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้    

        1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงิน ประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอันมี

ลักษณะเปน็เงิน รางวัลประจ าปแีก่พนกังานส่วนทอ้งถิน่ใหเ้ปน็รายจ่ายอื่น ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2557    

2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ที ่0808.2/ ว 859 ลงวันที ่29 พฤษภาคม 2557 เร่ือง การ

ด าเนนิการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงิน ประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอันมี

ลักษณะเปน็เงิน รางวัลประจ าปแีก่พนกังานส่วนทอ้งถิน่ใหเ้ปน็รายจ่ายอื่น ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2557    

3) หนงัสือส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด   ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที ่26 กุมภาพนัธ์ 

2558    เร่ือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนด มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 

และวิธีการ ก าหนดเงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอันมี ลักษณะเปน็เงินรางวัลประจ าปสี าหรับ

พนกังานส่วนทอ้งถิน่ ลูกจ้าง และพนกังานจ้างขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2558    

4) หนงัสือส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด  ที ่มท 0809.3/ว 27ลงวันที ่29 ธันวาคม 255 

เร่ือง ซักซ้อม แนวทางปฏิบติัเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ ก าหนดประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็

กรณีพเิศษอันมีลักษณะ เปน็เงินรางวัลประจ าปี 

(2) เพือ่จ่ายเปน็ค่าปว่ยการใหแ้ก่อาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) หรือค่าใช่จ่ายในลักษณะ

เดียวกันกับ ค่าตอบแทนหรือค่าปว่ยการใหก้ับผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ ประโยชนแ์ก่องค์การบริหารส่วน

ต าบล 

 - เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้                                                                   1) 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิค่าใช้จ่าย ใหแ้ก่อาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร

ปกครอง ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 

(3) เพือ่จ่ายเปน็ค่าตอบแทนคณะกรรมการทีม่ีหนา้ที่ ด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้าง 

- เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ ดังนี ้    

1) ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     

2) หนงัสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุ่ด กค 0402.5/ว 156  ลงวันที ่19 กันยายน 2560 เร่ือง  หลักเกณฑ์

การเบกิจ่าย ค่าตอบแทนบคุคลหรือคณะกรรมการ 

(4) เพือ่จ่ายเปน็ค่าตอบแทนเจ้าทีท่ีป่ฏิบติัหนา้ทีใ่นการ เลือกต้ัง 

- เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้     

1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว3675 ลงวันที ่6 กรกฎาคม 2561 เร่ือง การซักซ้อมแนวทาง

ปฏิบติัการต้ังงบประมาณเพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการเลือกต้ังทอ้งถิน่ ฯลฯ 



จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

- เพือ่จ่ายเปน็เงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ใหก้ับพนกังานส่วนต าบลและพนกังานจ้าง ที่

ได้รับอนมุัติให ้ปฏิบติัหนา้ทีน่อกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   

- เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้        

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่ายเงินตอบ แทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององค์กร

ปกครอง ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 

2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่   ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที ่17 พฤศจิกายน 

2559  เร่ือง ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิ จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

ขององค์กร ปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 30,000 บาท

- เพือ่จ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรของพนกังานส่วนต าบลตามสิทธิทีค่วรจะได้รับ   

- เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

 1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาบตุรของพนกังานส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2541 แก้ไข เพิม่เติมถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2549 

2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว4522 ลงวันที ่9 สิงหาคม 2559  เร่ือง ประเภทและอัตรา

เงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

3)พรก.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบตุร พ.ศ.2562 ลววันที ่9 มิถุนายน 2562

ค่าเช่าบา้น 5,000 บาท

- เพือ่จ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นและค่าเช่าซ้ือบา้นของพนกังานส่วนต าบลตามสิทธิทีจ่ะได้รับ  

- เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบา้นของข้าราชการส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิม่เติม  

(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2559  

2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที ่12  ตุลาคม  2559   เร่ือง  หลักเกณฑ์และ

วิธีการเกี่ยวกับการเบกิจ่ายเงินค่าเช่าบา้นของข้าราชการส่วนทอ้งถิน่   

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 453,900 บาท

ค่าใช้สอย 1,063,900 บาท
รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ



จ านวน

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนงัสือหรือเข้าปก หนงัสือ  ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล  ค่า

ระวาง บรรทกุ  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบา้น)  ค่าโฆษณา และเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง

เหมาโฆษณาและ เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทศัน์ โรงมหรสพ หรือส่ิงพมิพต่์างๆ) 

ค่าธรรมเนยีมต่างๆ  ค่าเบีย้ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิคดีตามค าพพิากษา  ค่าจ้างเหมา บริการ หรือ

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ทีเ่ข้าลักษณะรายจ่าย ประเภทนี ้ ค่าติดต้ังไฟฟา้ ค่าติดต้ังประปาฯ ค่าติดต้ัง 

โทรศัพท์ ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างวิศวกรรับรองแบบ ฯลฯ 

- เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ ว 0746 ลงวันที ่1 กุมภาพนัธ์ 2562  เร่ือง  

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปทีีเ่บกิจ่ายในลักษณะค่าใช้

สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วน มาก  ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวันที ่9 ธ.ค. 2559   เร่ือง  

หลักเกณฑ์การเบกิจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธีิการ 75,000 บาท

 1) เพือ่จ่ายเปน็ค่ารับรอง  

- ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล ทีม่านเิทศ ตรวจงาน หรือเย่ียมชมหรือทศันศึกษา ดูงาน  

เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ ค่าพมิพเ์อกสาร  เปน็ต้น    

- ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่หรือ คณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการ ทีไ่ด้รับแต่งต้ังตาม 

กฎหมายหรือตามระเบยีบหรือหนงัสือส่ังการของ กระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กร

ปกครอง ส่วนทอ้งถิน่หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน  ใหอ้ยู่ในดุลยพนิจิของ

ผู้บริหารทอ้งถิน่   

2) ค่าใช้จ่ายในพธีิทางศาสนา/รัฐพธีิ เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในพธีิทางศาสนา รัฐพธีิ  พระราช พธีิ หรือวัน

ส าคัญต่างของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรม ต่างๆ  ตามนโยบายหรือค าส่ังของอ าเภอ จังหวัด  กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่  กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอ านาจหนา้ที่ ดังนี ้

- เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี้

1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที ่28 กรกฎาคม  2548  เร่ือง  การต้ัง

งบประมาณและ การเบกิจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเล้ียงรับรองขององค์กร ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การจัดการ แข่งขันกีฬาและการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬา ของ อปท.พ.ศ.2559  รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวด

อื่นๆ 

  



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 182,000 บาท

 -เพือ่จ่ายเปน็ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ตามความจ าเปน็  

- เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

1)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว 1284 ลงวันที ่10 พฤศจิกายน 2530 เร่ือง   การเบกิจ่ายค่า

ดอกไม้เพือ่มอบ ใหบ้คุคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลาและพานประดับพุม่ดอกไม้ 

โครงการจัดการเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาทอ้งถิน่ 250,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบีย้เล้ียง

เดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพ่กั  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ทา่อากาศยาน  ค่าผ่าน ทางด่วนพเิศษ 

ค่าธรรมเนยีมในการใช้สนามบนิ  ค่าลงทะเบยีนต่างๆ  ทีจ่ าเปน็ในการเดินทางไปราชการ ของ คณะ

ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนกังานส่วนต าบลและพนกังานจ้าง  หรือบคุคล คณะ

บคุคล ทีไ่ด้รับอนญุาตหรืออนมุัติใหเ้ดินทางไปราชการเพือ่ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือ

ไปติดต่อราชการ

- เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ.2555 

แก้ไข เพิม่เติมถึงฉบบัที ่3 พ.ศ. 2559  
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 3,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดการเลือกต้ัง ผู้บริหารและสมาชิกสภาทอ้งถิน่ กรณีครบ

วาระและแทน ต าแหนง่ทีว่่าง  ตามทีก่ฎหมายก าหนด  โดยจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดสถานที ่ ค่า

วัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ ์ ค่าหนงัสือ  ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่ากระเปา๋หรือส่ิงทีใ่ช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าปา้ยโครงการ ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการ   

- เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ ดังนี ้ 

1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว3675  ลงวันที ่6 กรกฎาคม 2561   เร่ือง การซักซ้อม 

แนวทางปฏิบติัการต้ังงบประมาณเพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายในการ ด าเนนิการเลือกต้ังทอ้งถิน่ 

2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุ่ด มท 0890.4/ว1932  ลงวันที ่16 มิถุนายน 2552    เร่ือง การ

จัดเตรียมค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาทอ้งถิน่หรือผู้บริหาร ทอ้งถิน่ในส่วนที่ อปท.

รับผิดชอบ        

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 บาท



รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

- เพือ่จ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินเพือ่ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ  

- เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556  

เร่ือง  แนวทางการปฏิบติัเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปขีององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

ค่าวัสดุ 270,000 บาท

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 10,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ    เช่น ฟวิส์ เทปพนั สายไฟฟา้ สายไฟฟา้ หลอดไฟฟา้ ปล๊ักไฟ ฯลฯ 

รวมทัง้วัสดุ อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

- เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  

เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

วัสดุส านกังาน 75,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็เงินค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน   เช่น กระดาษ ปากกา  ดินสอ ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ แฟม้ 

แบบพมิพ ์ต่าง ๆ ฯลฯ รวมทัง้วัสดุอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

 - เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  

เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 บาท

วัสดุงานบา้นงานครัว 20,000 บาท

- เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว  เช่น  แก้วน้ า จาน  ชาม ช้อน กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง  ถุง

ขยะ   น้ าจืดทีซ้ื่อจากเอกชน ฯลฯ รวมทัง้วัสดุอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

- เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

  1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  

เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่



จ านวน

จ านวน

จ านวน

- เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอร่ี ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก นอ๊ตและสกรู สายไมล์ 

เพลา ฟล์ิม      

กรองแสง ฯลฯ  รวมทัง้วัสดุอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง    

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ ดังนี ้ 

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  

เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟล์ิม กระดาษโปสเตอร์ พูก่ันและสี รูปสีหรือขาวด าทีไ่ด้จาก

การ ล้างอัดขยายฟล์ิมสไลด์ แถบบนัทกึเสียง ภาพถ่ายดาวเทยีม รวมไปถึงค่าจัดซ้ือส่ิงพมิพท์ีไ่ด้จากการซ้ือ

หรือการจ้างพมิพ ์ต่าง ๆ เช่น  ค่าวารสารต่าง ๆ หนงัสือหรือระเบยีบกฎหมาย ทีเ่ปน็ประโยชนใ์นการ

ปฏิบติังาน หนงัสือพมิพ ์ฯลฯ รวมทัง้ วัสดุอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

- เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  

เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 60,000 บาท

- เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น น้ ามัน เชื้อเพลิง  น้ ามันดีเซล  น้ ามันก๊าด   น้ ามันเบนซิน  

น้ ามันเตา  น้ ามันจารบี  น้ ามันเคร่ือง  ถ่าน  ก๊าซ ฯลฯ  รวมทัง้วัสดุ อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง    

- เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วน มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558   

เร่ือง  การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

วัสดุคอมพวิเตอร์ 50,000 บาท



รวม

จ านวน

จ านวน

ค่าสาธารณูปโภค 239,000 บาท

ค่าไฟฟา้ 120,000 บาท

- เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์  เช่น แผ่นหรือจานบนัทกึ ข้อมูล(Diskette,Floppy Disk, Removable 

Disk, Compact Disc, Digital Video Disc) เทปบนัทกึข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, 

Cartridge Tape) หวัพมิพห์รือแถบพมิพ์ ส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ตลับผงหมึก ส าหรับเคร่ืองพมิพ์

เลเซอร์ แผ่นกรองแสง แปน้พมิพ์ สายเคเบลิ แผงแปน้อักขระ หรือแปน้พมิพ์ (Key Board) เมนบอร์ด 

(Main Board) เมมโมร่ีซิป (Memory Chip) เช่น RAM เม้าส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตซ่ิงบอ๊กซ์ ( Printer 

SwitchingBox) เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนกิส์ (Card)  เช่น Ethernet Card, 

Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปน็ต้น เคร่ืองอ่าน และบนัทกึข้อมูลต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกต 

(Diskette) แบบ ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่ีราคาหนว่ยหนึง่ไม่เกิน 20,000 

บาท ฯลฯ รวมทัง้วัสดุอื่นๆ ที ่เกี่ยวข้อง 

 -เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  

เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าโทรศัพทพ์ืน้ฐาน  ค่าโทรศัพทเ์คล่ือนที่ ฯลฯ  และใหห้มายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ใหไ้ด้

ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้เกี่ยวกับการใช ้บริการ  เช่น           ค่าเช่าเคร่ือง  ค่าเช่าหมายเลข

โทรศัพท์  ค่าบ ารุงรักษาสาย  ฯลฯ 

 - เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  

เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

2)หนงัสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.4/ว 1551 ลงวันที ่26 พฤษภาคม 2553 เร่ือง การติดต้ังและ

เบกิจ่ายค่าบริการเคร่ืองมือส่ือสารของ อปท.

-เพือ่จ่ายเปน็ค่าไฟฟา้ในส านกังาน/ในทีส่าธารณะ หรือ อาคารสถานทีท่ีอ่ยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ

องค์การ บริหารส่วนต าบลย้ังเมิน 

- เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  

เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

  

ค่าบริการโทรศัพท์ 84,000 บาท



จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 บาท

 -เพือ่จ่ายเปน็ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทร ภาพ (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว 

ค่าวิทยุส่ือสาร  ค่าส่ือสารผ่านดาวเทยีม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ อินเทอร์เนต็รวมถึงอินเทอร์เนต็

การ์ดและค่าส่ือสารอื่นๆ  เช่น ค่าเคเบิล้ทวีี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทยีม เปน็ต้น และ ใหห้มายความรวมถึง

ค่าใช้จ่ายเพือ่ใหไ้ด้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้เกี่ยวกับการใช้บริการ 

- เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

 1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  

เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.4/ว1551 ลงวันที ่26 พฤษภาคม 2553

งบลงทุน 274,400 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนยีม

การโอนเงิน ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนกิส์ (GFMIS)  

- เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  

เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 30,000 บาท

เก้าอี้บนุวม 3,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 274,400 บาท

ครุภัณฑ์ส านกังาน



จ านวน

จ านวน

เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเก้าอี้บนุวม  จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 1,500 บาท

โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี้

-เก้าอี้ท างานบนุวม มีโช๊ค มีแขน มีล้อ

-ขนาดไม่นอ้ยกว่า  58/65/90 

-ราคาตัวละ 1,500  บาท  (-หนึง่พนัหา้ร้อยบาทถ้วน-) 

-เนือ่งจากเปน็ครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ในมาตรฐานบญัชีครุภัณฑ์  จึงได้ท าการสืบราคาจากทอ้งตลาด  

จ านวน 3 ร้าน เหตุผลและความจ าเปน็ในการจัดซ้ือเพือ่ใหพ้นกังานส่วนต าบล และพนกังานจ้าง ได้ใช้ในการ

ปฏิบติังาน

-เปน็ไปตามระเบยีบหนงัสือส่ังการดังนี้

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  

เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

(  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  หนา้  186  ข้อ  4   )

โต๊ะท างาน 11,000 บาท

ตู้เหล็ก 27,500 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 5 ตู้ๆ ละ 5,500  บาท  โดยมีคุณลักษณะตามบญัชี

ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านกังานประมาณ มกราคม 2561  หนา้ 80  

รายการที่ 10.16.1 ดังนี ้แบบ 2 บาน  1) มีมือจับชนดิบดิ  2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น  3) คุณสมบติัตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

- เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี้

 1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  

เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  หนา้  186  ข้อ   5  )



จ านวน

เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือโต๊ะท างาน  ขนาดใหญ่  จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ  5,500.- บาท

โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี้

-เปน็โต๊ะท างานเหล็ก

-มีล้ินชักไม่นอ้ยกว่า 7 ล้ินชัก พร้อมกระจก ล๊อกได้

-ขนาดไม่นอ้ยกว่า  12*66*75 

-ราคาตัวละ 5,500  บาท  (-หา้พนัหา้ร้อยบาทถ้วน-) 

-เนือ่งจากเปน็ครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ในมาตรฐานบญัชีครุภัณฑ์  จึงได้ท าการสืบราคาจากทอ้งตลาด  

จ านวน 3 ร้าน เหตุผลและความจ าเปน็ในการจัดซ้ือเพือ่ใหพ้นกังานส่วนต าบล และพนกังานจ้าง ได้ใช้ในการ

ปฏิบติังาน

-เปน็ไปตามระเบยีบหนงัสือส่ังการดังนี้

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  

เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  หนา้ 186   ข้อ 2    )

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 1  เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะตามบญัชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านกังานประมาณ มกราคม 25611 หนา้ 61  รายการที่ 

6.5 ดังนี ้

1) เปน็เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย 

2) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่นอ้ยกว่า1.4 แรงม้า 

3) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่นอ้ยกว่า 30 ซีซี 

4) พร้อมใบมีด 

- เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ ดังนี ้ 

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  

เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  หนา้  187  ข้อ 12    )

  

ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว

เคร่ืองตัดหญ้า 9,500 บาท



จ านวน

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับส านกังาน 50,000 บาท

 (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  หนา้  192  ข้อ  55   )

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน ส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้)   จ านวน 3 

เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ของ 

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม ประจ าปี พ.ศ. 2561 หนา้ 3 ล าดับที ่7 คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- มีหนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกว่า 2 แกน หลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่

นอ้ย กว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย 

- มีหนว่ยความจ าหลัก (RAM) ชนดิ DDR4 หรือดีกว่ามีขนาด ไม่นอ้ยกว่า 4 GB          

 - มีหนว่ยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนดิ SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 1 TB หรือ ชนดิ 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 120 GB จ านวน 1 หนว่ย 

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบ เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่

นอ้ย กว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่ นอ้ยกว่า 3 ช่อง 

- มีแปน้พมิพแ์ละเมาส์ 

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มCีontrast Ratio ไม่นอ้ย กว่า19 นิว้ 600 : 1 และมีขนาดไม่นอ้ยกว่า

จ านวน 1 หนว่ย 

- เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ  ดังนี้

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  

เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่2) หนงัสือจังหวัดเชียงใหม ่ที ่ชม 0023.3/ว23603 ลงวันที ่15 มิถุนายน 2561 เร่ือง 

แนวทางปฏิบติักรณีขออนมุัติจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของ อปท. 



จ านวน

จ านวน

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) 17,200 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Tank Printer) จ านวน 4 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ

พืน้ฐาน ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจิทลัเพือ่

เศรษฐกิจและ สังคม หนา้ 16 ล าดับที ่42 ดังนี ้คุณลักษณะพืน้ฐาน

 - เปน็เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 

- มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่นอ้ยกว่า 1,200x1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพมิพร่์างขาวด าไม่นอ้ยกว่า 20 หนา้ต่อ นาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 

- มีความเร็วในการพมิพร่์างสีไม่นอ้ยกว่า 10 หนา้ต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)

 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ ดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 50 แผ่น

 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

-เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  

เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

2) หนงัสือจังหวัดเชียงใหม ่ที ่ชม 0023.3/ว23603 ลงวันที ่15 มิถุนายน 2561 เร่ือง แนวทางปฏิบติักรณี

ขออนมุัติจัดหา ระบบคอมพวิเตอร์ของ อปท. 

เคร่ืองพมิพเ์ลเซอหรือ LED ขาว/ด า 2,600 บาท



จ านวน

จ านวน

โต๊ะคอมพวิเตอร์ 3,600 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะคอมพวิเตอร์  จ านวน 3 ตัว ราคา 1,200  บาท  

 -โดยมีคุณลักษณะ เปน็โต๊ะส าหรับต้ังคอมพวิเตอร์ ขนาด กว้าง 50 เซนติเมตร  ยาว 100 เซนติเมตร  สูง 

75 เซนติเมตร เพือ่ใช้ในการจัดวางคอมพวิเตอร์ส าหรับงานแผน ทีแ่ละทะเบยีนภาษี 

 - จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด เนือ่งจากไม่มีตามบญัชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 ส านกังานประมาณ มกราคม 2561)

 - เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  

เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่                                                  ( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

(2561-2565)  หนา้  195  ข้อ  68   )

เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์  จ านวน 1 เคร่ือง

โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี้

- มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่นอ้ยกว่า 600x600 dpi 

– มีความเร็วในการพมิพส์ าหรับกระดาษ A4 ไม่นอ้ยกว่า 18 หนา้ต่อนาที (ppm) 

– มีหนว่ยความจ า (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 MB 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 150 แผ่น 

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

โดยมีคุณลักษณะตามบญัชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  

- เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 

เร่ือง แนว ทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ัดเปน็วัสดุและครุภัณฑ์ตาม หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ 

(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  หนา้   187 ข้อ  14   )

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 150,000 บาท



รวม

รวม

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

- เพือ่จ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีดิ่น ส่ิงก่อสร้าง รวมทัง้รายการอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

 - เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ  ดังนี้

 1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  

เร่ือง การ ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 

 

งบรายจ่ายอ่ืน 10,000 บาท

ค่าจ้างทีป่รึกษาเพือ่ศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพฒันาระบบต่างๆซ่ึงไม่ใช้เพือ่การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์

ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 10,000 บาท

 -เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายในการจ้างหนว่ยงานหรือสถาบนัภายนอก ทีเ่ปน็กลางมาด าเนนิการส ารวจความพงึพอใจ

ในการ ใหบ้ริการประชาชนของ อบต.ย้ังเมิน 

- เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  

เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

2)หนงัสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว380 ลง วันที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2558 เร่ืองประกาศ ก.จ. 

ก.ท. และ ก. อบต. เร่ือง ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการก าหนดเงิน

ประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็ กรณีพเิศษอันมีลักษณะเปน็เงินรางวัลประจ าปสี าหรับ พนกังานส่วนทอ้งถิน่ 

ลูกจ้าง และพนกังานจ้างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  พ.ศ.2558   

(สอดคล้องกับยุทธศาสาตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ  5 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  หนา้ 

159   ข้อ   3  )

รายจ่ายอ่ืน 10,000 บาท

รายจ่ายอื่น

เงินอุดหนนุองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

อุดหนนุองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการสนบัสนนุการ

บริหารงานสถานทีก่ลาง ศูนย์ปฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขต

อ าเภอสะเมิง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 40,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 40,000 บาท

เงินอุดหนุน 40,000 บาท

งบด าเนินงาน 20,000 บาท

ค่าใช้สอย 20,000 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 20,000 บาท



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ โดยจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้

และการตกแต่งสถานที ่ ค่าใช้จ่ายในพธีิเปดิและปดิ ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนยีบตัร 

ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ ์ ค่าหนงัสือ  ค่าใช้จ่ายในการ ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์

ต่างๆ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงทีใ่ช้ บรรจุเเอกสาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าปา้ย โครงการ 

ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการ  

 - เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ ดังนี ้

1)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ดทีม่ท 0810.2/ ว 0600 ลงวันที ่29 มกราคม 2559 เร่ือง แนวทาง

และ หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(สอดคล้องกับยุทธศาสาตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ  5   ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  หนา้ 

159   ข้อ 4    )

 
งานบริหารงานคลัง 2,203,560 บาท

เงินเดือนพนกังาน 1,284,360 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็เงินเดือนพนกังานส่วนทอ้งถิน่ประจ าปี    และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนกังานส่วนทอ้งถิน่ 

ประจ าปี สังกัดกองคลัง จ านวน  12 เดือน  

 - เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ ดังนี ้

1)ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม ่ลงวันที ่26 กุมภาพนัธ์ 2559 เร่ือง  

หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชนต์อบแทนอื่น      (ฉบบัที่ 5)

  

งบบุคลากร 1,658,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,658,160 บาท

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน 40,000 บาท



จ านวน

จ านวน

เงินประจ าต าแหนง่ 50,000 บาท

 -เพือ่จ่ายเปน็เงินประจ าต าแหนง่พนกังานส่วนต าบล ต าแหนง่ ผู้อ านวยการกองคลัง  จ านวน 12  เดือน 

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ ดังนี้

 1) ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัด เชียงใหม่ ลงวันที ่10 พฤษภาคม 2559 เร่ือง 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพิม่เติมฉบบัที่ 

31)  

2) พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจ าต าแหนง่ พ.ศ.2538  และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบบัที่ 8)  พ.ศ.2554

-หรือกรณีทีม่ีระเบยีบหนงัสือส่ังการใหเ้บกิจ่ายได้

- เพือ่จ่ายเปน็เงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวแก่พนกังานส่วนต าบลสังกัดกองคลัง จ านวน 12  เดือน 

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ ดังนี้

1) ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม ่ลงวันที ่13 สิงหาคม 2558   เร่ือง  ก าหนด

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใหพ้นกังานส่วนต าบลและพนกังาน จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิม่

การครองชีพ ชั่วคราว (ฉบบัที่ 2)         

2) หนงัสือส านกังาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว1372 ลงวันท ี1 กรกฎาคม 2558   

เร่ือง  ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เร่ืองก าหนดมาตรฐาน ทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพ้นกังานส่วน

ทอ้งถิน่ ลูกจ้าง และพนกังานขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิม่การ ครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที่ 

2)       

3) หนงัสือส านกังาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ดที ่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที ่ 16 กุมภาพนัธ์ 2548  

เร่ือง แนวทางปบิติัเกี่ยวกับการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงินเดือน

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 271,800 บาท



จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจ้าง 12,000 บาท

- เพือ่จ่ายเปน็เงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนกังานจ้าง สังกัดกองคลัง จ านวน 12 เดือน  

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ ดังนี ้

1) ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม ่ลงวันที ่13 สิงหาคม 2558  เร่ือง  ก าหนด 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใหพ้นกังานส่วนต าบลและพนกังาน จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิม่

การครองชีพ ชั่วคราว (ฉบบัที่ 2)         

2) หนงัสือส านกังาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว1372  ลงวันที ่1 กรกฎาคม 2558   

เร่ือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เร่ือง  ก าหนดมาตรฐานทัว่ไป เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพ้นกังานส่วน

ทอ้งถิน่ ลูกจ้าง  และพนกังานขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิม่การ ครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที่ 2)    

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนกังานจ้างและเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง สังกัดกองคลัง จ านวน 

12  เดือน   

-เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ ดังนี ้

1)ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม ่เร่ือง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนกังานจ้าง(ฉบบัที่ 

3) ลงวันที ่20 สิงหาคม 2557

2)ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม ่เร่ือง ก าหนดหลังเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับ

พนกังานจ้าง (ฉบบัที่ 4) ลงวันที ่6 ตุลาคม 2558

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 70,000 บาท

(1) เพือ่จ่ายเปน็เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษแก่ พนกังานส่วนต าบลและพนกังานจ้าง  

 - เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ ดังนี ้  

 1)ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม ่เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ ก าหนด

เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอันมีลักษณะเปน็เงินรางวัลประจ าปสี าหรับพนกังานส่วน ทอ้งถิน่ 

ลูกจ้าง และพนกังานจ้างขององค์กรปกครองส่วน ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2558    

งบด าเนินงาน 467,000 บาท

ค่าตอบแทน 129,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท



จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

ค่าเช่าบา้น 24,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นและค่าเช่าซ้ือบา้นของพนกังานส่วนต าบลตามสิทธิทีจ่ะได้รับ  

 - เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบา้นของ ข้าราชการส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิม่เติม

(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2559

 2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที ่12 ตุลาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเกี่ยวกับ การเบกิจ่ายเงินค่าเช่าบา้นของข้าราชการส่วนทอ้งถิน่ 

 - เพือ่จ่ายเปน็เงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ใหก้ับพนกังานส่วนต าบลและพนกังานจ้าง ที่

ได้รับอนมุัติให ้ปฏิบติัหนา้ทีน่อกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  

 - เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ ดังนี ้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่ายเงินตอบ แทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององค์กร

ปกครอง ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

 2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที ่17 พฤศจิกายน 

2559 เร่ือง ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

ขององค์กรปกครองส่วน ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 

ค่าใช้สอย 293,000 บาท

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 30,000 บาท

- เพือ่จ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรของพนกังานส่วน ต าบลตามสิทธิทีค่วรจะได้รับ   

- เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

 1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาบตุรของพนกังานส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2541 แก้ไข เพิม่เติมถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2549 

2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว4522 ลงวันที ่9 สิงหาคม 2559  เร่ือง ประเภทและอัตรา

เงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

3)พรก.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบตุร พ.ศ.2562 ลววันที ่9 มิถุนายน 2562

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 150,000 บาท



จ านวน

จ านวน

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 120,000 บาท

- เพือ่จ่ายเปน็ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนงัสือหรือเข้าปก หนงัสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูลค่าระวาง

บรรทกุ ค่าเช่า ทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบา้น) ค่าโฆษณาและ เผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา

โฆษณาและเผยแพร่ ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทศัน์ โรงมหรสพ หรือ ส่ิงพมิพต่์างๆ) ค่าธรรมเนยีม

ต่างๆ ค่าเบีย้ประกัน ค่าใช้จ่าย ในการด าเนนิคดีตามค าพพิากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือ ค่าจ้างเหมา

บริการอื่นๆ ทีเ่ข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี ้ ค่า ติดต้ังไฟฟา้ ค่าติดต้ังประปาฯ ค่าติดต้ังโทรศัพท ์ค่าติดต้ัง 

เคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างวิศวกร รับรองแบบ ฯลฯ 

- เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

  1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ ว 0746 ลงวันที ่1 กุมภาพนัธ์ 2562  เร่ือง  

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปทีีเ่บกิจ่ายในลักษณะค่าใช้

สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 

2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วน มาก  ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวันที ่9 ธ.ค. 2559   เร่ือง  

หลักเกณฑ์การเบกิจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

- เพือ่จ่ายเปน็ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบีย้เล้ียง

เดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพ่กั  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ทา่อากาศยาน  ค่าผ่าน ทางด่วนพเิศษ  

ค่าธรรมเนยีมในการใช้สนามบนิ  ค่าลงทะเบยีนต่างๆ  ทีจ่ าเปน็ในการเดินทางไปราชการ  ของ คณะ

ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนกังานส่วนต าบล  และพนกังานจ้าง  หรือบคุคล คณะ 

บคุคลทีไ่ด้รับอนญุาตหรืออนมุัติใหเ้ดินทางไปราชการเพือ่ ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือ

ไปติดต่อ ราชการ   

 - เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ ดังนี ้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 

2555 แก้ไข เพิม่เติมถึงฉบบัที ่3 พ.ศ. 2559 

  

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 2,000 บาท



จ านวน

จ านวน

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่ โดยจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้

และการตกแต่ง สถานที่ ค่าใช้จ่ายในพธีิเปดิและปดิ ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่า

ประกาศนยีบตัร  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพมิพ์ เอกสารและส่ิงพมิพ ์ค่าหนงัสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่า

เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงทีใ่ช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร  ค่าปา้ย

โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการ  

 - เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนกักีฬา เข้า

ร่วมการ แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559

 (สอดคล้องกับยุทธศาสาตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ   5    ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  หนา้

159    ข้อ  2   )โครงการจัดท า/ปรับปรุงระบบแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรัพย์สินเพือ่รองรับ พรบ.ทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.

2562 1,000 บาท

- เพือ่จ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และ ทรัพย์สินเพือ่ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ 

 - เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556  

เร่ือง  แนวทางการปฏิบติัเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปขีององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

  

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดท าและ ปรับปรุงระบบแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรัพย์สิน  

เช่น ค่าจ้าง จัดท าโปรแกรม ค่าบ ารุงรักษา ค่าพฒันาระบบ ฯลฯ 

- เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

 1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีแ่ละทะเบยีนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2550  

 2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.3/ ว 483 ลงวันที ่19 กุมภาพนัธ์ 2561 เร่ือง การ

เตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง 

 3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว 67 ลงวันที ่ 9 มกราคม 2555 เร่ือง ซักซ้อมการส่งเสริม

สนบัสนนุการ จัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง ส่วนทอ้งถิน่ 

 4) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนมาก ที ่มท 0808.3/ว 462  ลง วันที่  29 กุมภาพนัธ์ 2551 เร่ือง 

การจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง ส่วนทอ้งถิน่ 

  (สอดคล้องกับยุทธศาสาตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ  5   ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  หนา้ 

159   ข้อ  1   )

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 บาท



รวม

จ านวน

จ านวน

ค่าวัสดุ 45,000 บาท

วัสดุคอมพวิเตอร์ 10,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์  เช่น แผ่นหรือจานบนัทกึ ข้อมูล

(Diskette,FloppyDisk,RemovableDisk, Compact Disc, Digital Video Disc)เทปบนัทกึข้อมูล (Reel 

MagneticTape, CassetteTape,Cartridge Tape) หวัพมิพ์ หรือแถบพมิพ ์ส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

ตลับผงหมึก ส าหรับเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ แผ่นกรองแสง แปน้พมิพ์ สาย เคเบลิ แผงแปน้อักขระ หรือ

แปน้พมิพ์ (Key Board)เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมร่ีซิป (Memory Chip) เช่น RAM เม้าส์ (Mouse) 

พรินเตอร์สวิตซ่ิงบอ๊กซ์ ( Printer SwitchingBox) เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร อิเล็กทรอนกิส์ 

(Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปน็ต้น เคร่ืองอ่านและ บนัทกึ

ข้อมูลต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกต (Diskette) แบบ ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่ี

ราคา หนว่ยหนึง่ไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ รวมทัง้วัสดุอื่น ๆ  ทีเ่กี่ยวข้อง 

- เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  

เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

วัสดุส านกังาน 35,000 บาท

 -เพือ่จ่ายเปน็เงินค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ แฟม้ แบบ

พมิพ ์ต่าง ๆ ฯลฯ รวมทัง้วัสดุอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

 1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  

เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่



รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

ครุภัณฑ์ส านกังาน

ตู้เหล็ก 16,500 บาท

งบลงทุน 78,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 78,400 บาท

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านกังาน 34,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 5,500  บาท  โดยมีคุณลักษณะตามบญัชี

ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านกังานประมาณ มกราคม 2561  หนา้ 80  

รายการที่ 10.16.1 ดังนี ้แบบ 2 บาน  1) มีมือจับชนดิบดิ  2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น  3) คุณสมบติัตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

- เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

 1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  

เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  หนา้  187  ข้อ  19   )
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์



จ านวน

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้)  จ านวน 2 

เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ของ 

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม ประจ าปี พ.ศ. 2561 หนา้ 3 ล าดับที ่7 คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- มีหนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกว่า 2 แกน หลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่

นอ้ย กว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย

- มีหนว่ยความจ าหลัก (RAM) ชนดิ DDR4 หรือดีกว่ามีขนาด ไม่นอ้ยกว่า 4 GB    

- มีหนว่ยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนดิ SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 1 TB หรือ ชนดิ 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 120 GB จ านวน 1 หนว่ย - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 

หนว่ย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบ เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่

นอ้ย กว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่ นอ้ยกว่า 3 ช่อง 

- มีแปน้พมิพแ์ละเมาส์ 

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มCีontrast Ratio ไม่นอ้ย กว่า19 นิว้ 600 : 1 และมีขนาดไม่นอ้ยกว่า

จ านวน 1 หนว่ย 

 -- เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  

เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ Y1872) หนงัสือจังหวัดเชียงใหม ่ที ่ชม 0023.3/ว23603 ลงวันที ่15 มิถุนายน 2561 

เร่ือง แนวทางปฏิบติักรณีขออนมุัติจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของ อปท. 

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 12,900 บาท



 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Tank Printer) จ านวน 3 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ

พืน้ฐาน ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจิทลัเพือ่

เศรษฐกิจและ สังคม หนา้ 16 ล าดับที ่42 ดังนี ้คุณลักษณะพืน้ฐาน

 - เปน็เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 

- มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่นอ้ยกว่า 1,200x1,200 dpi

 - มีความเร็วในการพมิพร่์างขาวด าไม่นอ้ยกว่า 20 หนา้ต่อ นาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 

- มีความเร็วในการพมิพร่์างสีไม่นอ้ยกว่า 10 หนา้ต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่อง

เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ ดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง

 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 50 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

-เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ   

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  

เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

2) หนงัสือจังหวัดเชียงใหม ่ที ่ชม 0023.3/ว23603 ลงวันที ่15 มิถุนายน 2561 เร่ือง แนวทางปฏิบติักรณี

ขออนมุัติจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของ อปท

( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  หนา้  188  ข้อ 20    )



จ านวน

จ านวน

เคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA 5,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 10,000 บาท

 เพือ่จ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินเพือ่ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ  

- เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556  เร่ือง 

 แนวทางการปฏิบติัเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA จ านวน  1  เคร่ือง ส าหรับใช้ในงานแผนทีแ่ละ

ทะเบยีนภาษี 

-โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ของ

กระทรวงดิจิทลั เพือ่เศรษฐกิจและสังคม หนา้ 22 ล าดับ 61   

 คุณลักษณะพืน้ฐาน

 - มีก าลังไฟฟา้ด้านนอกไม่นอ้ยกว่า 800 VA (480 Watts)สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่นอ้ยกว่า 15 นาที

 - เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  

เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

2) หนงัสือจังหวัดเชียงใหม ่ที ่ชม 0023.3/ว23603 ลงวันที ่15 มิถุนายน 2561 เร่ือง แนวทางปฏิบติักรณี

ขออนมุัติจัดหา ระบบคอมพวิเตอร์ของ อปท. 

(  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  หนา้  196  ข้อ  70   )

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์



รวม

รวม

รวม

จ านวน

 -เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเพิม่ศักยภาพ การปฏิบติังานอาสาสมัครปอ้งกันภัย 

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)                                                                                    -โดย

จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพธีิเปดิและ ปดิการ

ฝึกอบรม   ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนยีบตัร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพมิพ์

เอกสารและส่ิงพมิพ ์ ค่าหนงัสือ ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่า

เช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึกอบรม  ค่ากระเปา๋หรือส่ิงทีใ่ช้ บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม   ค่าของสมนาคุณ ในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณ วิทยากร 

ค่าอาหาร   ค่ายานพาหนะ  ค่าปา้ยโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเปน็ในการฝึกอบรมส าหรับการ

จัดท าโครงการ   

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี้

 1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ

 เจ้าหนา้ที่ ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 

(สอดคล้องกับยุทธศาสาตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ 4   ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

(2561-2565)  หนา้ 137   ข้อ  17   )

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเพิม่ศักยภาพการปฏิบติังานอาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 30,000 บาท

งบด าเนินงาน 30,000 บาท

ค่าใช้สอย 30,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 30,000 บาท

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน
อ าเภอ สะเมิง   จังหวัดเชียงใหม่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวนเงินประจ าต าแหนง่ 42,000 บาท

เงินเดือนพนกังาน 393,600 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็เงินเดือนพนกังานส่วนทอ้งถิน่ประจ าปี      และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนกังานส่วน

ทอ้งถิน่ ประจ าปี สังกัดกองการศึกษา  จ านวน  12 เดือน   

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ ดังนี ้

1)ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม ่ลงวันที ่26 กุมภาพนัธ์ 2559 เร่ือง  

หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชนต์อบแทนอื่น (ฉบบัที่ 5)

งบบุคลากร 596,020 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 596,020 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,744,312 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 4,425,440 บาท

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน
อ าเภอ สะเมิง   จังหวัดเชียงใหม่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563



จ านวน

จ านวนเงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจ้าง 7,416 บาท

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 153,004 บาท

- เพือ่จ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง  และเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง สังกัดกอง

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จ านวน  12  เดือน    

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ ดังนี ้

1) ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม ่ลงวันที ่20 สิงหาคม 2557  เร่ือง   

มาตรฐานทัว่ไป เกี่ยวกับพนกังานจ้าง (ฉบบัที่ 3) 

2) ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม ่ลงวันที ่6 ตุลาคม 2558  เร่ือง  

ก าหนดหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนกังานจ้าง (ฉบบัที่ 4)

- เพือ่จ่ายเปน็เงินประจ าต าแหนง่พนกังานส่วนต าบล  ต าแหนง่ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา

และ วัฒนธรรม  จ านวน 12  เดือน

 - เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ ดังนี ้

1) ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัด เชียงใหม ่ลงวันที ่10 พฤษภาคม 2559 

เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไข

เพิม่เติมฉบบัที่ 31)  

2) พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจ าต าแหนง่ พ.ศ.2538  และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบบัที่ 8) พ.ศ.2554

-หรือกรณีทีม่ีระเบยีบหนงัสือส่ังการใหเ้บกิจ่ายได้



รวม

รวม

จ านวนค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 50,000 บาท

งบด าเนินงาน 1,413,920 บาท

ค่าตอบแทน 84,000 บาท

- เพือ่จ่ายเปน็เงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนกังานจ้างสังกัดกองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม จ านวน  12  เดือน  

 - เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ ดังนี ้

1) ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม ่ลงวันที ่13 สิงหาคม 2558  เร่ือง  

ก าหนด หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใหพ้นกังานส่วนต าบลและพนกังาน จ้างขององค์การบริหารส่วน

ต าบลได้รับเงินเพิม่การครองชีพ ชั่วคราว (ฉบบัที่ 2)         

2) หนงัสือส านกังาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว1372  ลงวันที ่1 

กรกฎาคม 2558   เร่ือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เร่ือง  ก าหนดมาตรฐานทัว่ไป เกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์การใหพ้นกังานส่วนทอ้งถิน่ ลูกจ้าง  และพนกังานขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ

เงินเพิม่การ ครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที่ 2)    

  



จ านวน

จ านวน

จ านวนเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 5,000 บาท

ค่าเช่าบา้น 24,000 บาท

- เพือ่จ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นและค่าเช่าซ้ือบา้นของพนกังานส่วนต าบลตามสิทธิทีจ่ะได้รับ   

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบา้นของ ข้าราชการส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แก้ไข

เพิม่เติม (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2559 

2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์

และวิธีการเกี่ยวกับ การเบกิจ่ายเงินค่าเช่าบา้นของข้าราชการส่วนทอ้งถิน่

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็เงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ใหก้ับพนกังานส่วนต าบลและพนกังาน

จ้าง ทีไ่ด้รับอนมุัติให้ ปฏิบติัหนา้ทีน่อกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ   

- เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่ายเงินตอบ แทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 

2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที ่17 

พฤศจิกายน 2559  เร่ือง ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจ่ายเงินตอบแทนการ

ปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององค์กร ปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  

 

(1) เพือ่จ่ายเปน็เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษแก่ พนกังานส่วนต าบลและพนกังานจ้าง   

- เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้    

1)ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม ่เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ

วิธีการ ก าหนดเงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอันมีลักษณะเปน็เงินรางวัลประจ าปี

ส าหรับพนกังานส่วน ทอ้งถิน่ ลูกจ้าง และพนกังานจ้างขององค์กรปกครองส่วน ทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2558    



รวม

จ านวนรายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 25,000 บาท

 -เพือ่จ่ายเปน็ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนงัสือหรือเข้าปก หนงัสือ  ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล   

ค่าระวาง บรรทกุ  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบา้น)  ค่าโฆษณา และเผยแพร่ (รายจ่าย

เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทศัน์  โรงมหรสพ หรือ

ส่ิงพมิพต่์างๆ) ค่าธรรมเนยีมต่างๆ ค่าเบีย้ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิคดีตามค าพพิากษา  

ค่าจ้างเหมา บริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ทีเ่ข้าลักษณะรายจ่าย ประเภทนี ้ ค่าติดต้ังไฟฟา้ 

ค่าติดต้ังประปาฯ ค่าติดต้ัง โทรศัพท์ ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้าง

วิศวกรรับรองแบบ ฯลฯ  

- เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

 1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ ว 0746 ลงวันที ่1 กุมภาพนัธ์ 2562  

เร่ือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปทีีเ่บกิจ่าย

ในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 

2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วน มาก  ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวันที ่9 ธ.ค. 

2559   เร่ือง  หลักเกณฑ์การเบกิจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ค่าใช้สอย 85,000 บาท

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

 - เพือ่จ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรของพนกังานส่วน ต าบลตามสิทธิทีค่วรจะได้รับ 

 - เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาบตุรของพนกังานส่วน

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 แก้ไข เพิม่เติมถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2549 

2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที ่9 สิงหาคม 2559  เร่ือง ประเภท

และอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

3)พรก.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบตุร พ.ศ.2562 ลววันที ่9 มิถุนายน 2562



จ านวน

จ านวน

จ านวน

 - เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายในการจ้างนกัเรียน นกัศึกษาท างานช่วงปดิภาคเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ 

ส่งเสริมใหน้กัเรียน นกัศึกษามีรายได้ ใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชนแ์ละไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมี

ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนโดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ดที ่

มท 0803/ว 897 ลงวันที ่6 พฤษภาคม 2558 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการต้ัง งบประมาณเพือ่การ

ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ทีข่อง อบจ. เทศบาล อบต. พ.ศ.2543 และหนงัสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ชักซ้อม

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 

(สอดคล้องกับยุทธศาสาตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ   2  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565) 

   หนา้  116  ข้อ   4  )

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบีย้เล้ียง

เดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพ่กั  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ทา่อากาศยาน  ค่าผ่าน ทางด่วนพเิศษ 

ค่าธรรมเนยีมในการใช้สนามบนิ  ค่าลงทะเบยีนต่างๆ  ทีจ่ าเปน็ในการเดินทางไปราชการ  ของ 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนกังานส่วนต าบล และพนกังานจ้าง หรือ

บคุคล คณะบคุคล ทีไ่ด้รับอนญุาตหรืออนมุัติใหเ้ดินทางไปราชการเพือ่ประชุม  ฝึกอบรม อบรม 

สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ   

- เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหนา้ทีท่อ้งถิน่  

พ.ศ. 2555 แก้ไข เพิม่เติมถึงฉบบัที ่3 พ.ศ. 2559 

  โครงการจ้างนกัเรียน นกัศึกษาท างานในช่วงปดิภาคเรียน 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 30,000 บาท



รวม

จ านวน

จ านวนค่าอาหารเสริม (นม) 1,219,920 บาท

วัสดุส านกังาน 15,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็เงินค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ 

แฟม้ แบบพมิพต่์าง ๆ ฯลฯ รวมทัง้วัสดุอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

 - เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ ดังนี ้ 

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินเพือ่ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ  

- เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 

2556  เร่ือง  แนวทางการปฏิบติัเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

 

 

ค่าวัสดุ 1,244,920 บาท



จ านวนวัสดุคอมพวิเตอร์ 10,000 บาท

 -เพือ่จ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม(นม) ใหโ้รงเรียนสังกัดส านกังาน คณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน      

  (สพฐ.) จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก ่ โรงเรียนบา้นปางขุม  โรงเรียนบา้นแม่แว  โรงเรียนวัด ย้ังเมิน  

โรงเรียนบา้นแม่ตะละ โรงเรียนบา้นกิ่วเสือ และ สถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  

(ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนพืน้ทีร่าบสูง)  จ านวน 2 แหง่ ได้แก ่ศูนย์การเรียนชุมชนขุนขานนอ้ย  

ศูนย์การเรียนชุมชนขุนขานหลวง    M45จ านวน  260 วัน

 - เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ ดังนี ้ 

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

(สอดคล้องกับยุทธศาสาตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ  2   ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  

หนา้  121  ข้อ   18  )



รวม

รวม

จ านวน

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้  ราคาตู้ๆละ 5,500  บาท  โดยมี

คุณลักษณะตามบญัชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านกังานประมาณ 

มกราคม 2561  หนา้ 80  รายการ ที ่10.16.1 ดังนี ้แบบ 2 บาน  1) มีมือจับชนดิบดิ  2) มีแผ่นชั้น

ปรับระดับ 3 ชั้น  3) คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  หนา้  197  ข้อ  80   )

ครุภัณฑ์ส านกังาน

ตู้เหล็ก 5,500 บาท

งบลงทุน 15,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 15,500 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์  เช่น แผ่นหรือจานบนัทกึ ข้อมูล

(Diskette,FloppyDisk,RemovableDisk, Compact Disc, Digital Video Disc) เทปบนัทกึ

ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หวัพมิพห์รือแถบพมิพ์ ส าหรับ

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ตลับผง หมึก ส าหรับเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ แผ่นกรองแสง แปน้พมิพ์ สายเคเบลิ 

แผงแปน้อักขระ หรือแปน้พมิพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมร่ีซิป (Memory 

Chip) เช่น RAM เม้าส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตซ่ิงบอ๊กซ์ ( Printer SwitchingBox) เคร่ืองกระจาย

สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร อิเล็กทรอนกิส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus 

Card, Sound Card) เปน็ต้น เคร่ืองอ่านและ บนัทกึข้อมูลต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกต (Diskette) 

แบบ ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่ีราคาหนว่ยหนึง่ไม่เกิน 20,000 บาท 

ฯลฯ รวมทัง้วัสดุอื่น ๆ ที ่เกี่ยวข้อง

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

 1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่



จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

 -เพือ่จ่ายเปน็เงินอุดหนนุค่าอาหารกลางวันส าหรับนกัเรียน  ใหโ้รงเรียนสังกัดส านกังาน 

คณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก ่ โรงเรียนบา้นปางขุม   โรงเรียน

บา้นแม่แว โรงเรียนวัดย้ังเมิน โรงเรียนบา้นแม่ตะละ โรงเรียนบา้นกิ่วเสือ อัตรามื้อละ  20 บาท ต่อ

คน จ านวน  200 วัน  อัตรามื้อละ 20 บาท ต่อคน จ านวน  200 วัน  

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

 1)  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนนุของ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

 2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน  2561  

เร่ืองซักซ้อมแนว ทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย รองรับเงินอุดหนนุทัว่ไป ด้านการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2562 

(สอดคล้องกับยุทธศาสาตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ   2  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565) 

  หนา้ 115   ข้อ   19  )

เงินอุดหนนุส่วนราชการ

ค่าอาหารกลางวัน 2,400,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 2,400,000 บาท

เงินอุดหนุน 2,400,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 10,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์ ทีดิ่น ส่ิงก่อสร้าง รวมทัง้รายการอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

- เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวนค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 511,188 บาท

เงินเดือนพนกังาน 523,020 บาท

- เพือ่จ่ายเปน็เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนของ พนกังานครูสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล

ย้ังเมินประจ าปี  สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 12 เดือน 

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ ดังนี ้

1)หนงัสือศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ่ที ่ชม 0023.2/ว 26700 ลงวันที ่1 กรกฎาคม 2562 เร่ือง

ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม ่เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับ

ต าแหนง่พนกังานครูและบคุลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล

2)หนงัสือ สนง.ก.ค.ศ. ด่วนทีสุ่ด ที ่ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที ่22 พฤษภาคม 2558 เร่ือง พ.ร.บ.

เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหนง่ข้าราชการครูบคุลากรทางการศึกษา (ฉบบัที่ 3) 

พ.ศ.2558

3)หนงัสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที ่มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562 เร่ือง

ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ.2563 เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

งบบุคลากร 1,139,448 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,139,448 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,238,872 บาท



จ านวน

รวม

รวม

งบด าเนินงาน 1,099,424 บาท

ค่าตอบแทน 10,000 บาท

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจ้าง 105,240 บาท

- เพือ่จ่ายเปน็เงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนกังานจ้าง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม จ านวน 12  เดือน  

 -เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ ดังนี ้

1) ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัด เชียงใหม ่ลงวันที ่13 สิงหาคม 2558   เร่ือง

ก าหนด หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใหพ้นกังานส่วนต าบลและพนกังาน จ้างขององค์การบริหารส่วน

ต าบลได้รับเงินเพิม่การครองชีพ ชั่วคราว (ฉบบัที่ 2)         

2) หนงัสือส านกังาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว1372 ลงวันที ่ 1 

กรกฎาคม  2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เร่ือง  ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับ 

หลักเกณฑ์การใหพ้นกังานส่วนทอ้งถิน่ ลูกจ้าง และพนกังาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ

เงินเพิม่การครองชีพ ชั่วคราว (ฉบบัที่ 2)       

3)หนงัสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที ่มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562 เร่ือง

ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ.2563 เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง  และเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง  สังกัดกอง

การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม  จ านวน  12  เดือน   

 -เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ ดังนี ้

1) ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม ่ลงวันที ่20 สิงหาคม 2557  เร่ือง  

มาตรฐานทัว่ไป เกี่ยวกับพนกังานจ้าง (ฉบบัที่ 3)

2) ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม ่ลงวันที ่6 ตุลาคม 2558      เร่ือง  

 ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนกังานจ้าง (ฉบบัที่ 4) 

  



จ านวน

รวม

จ านวนรายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 345,000 บาท

ค่าใช้สอย 907,100 บาท

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 10,000 บาท

(1) เพือ่จ่ายเปน็เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษแก่ พนกังานส่วนต าบลและพนกังานจ้าง 

 - เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้    

1)ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม ่เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ

วิธีการ ก าหนดเงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอันมีลักษณะเปน็เงินรางวัลประจ าปี

ส าหรับพนกังานส่วน ทอ้งถิน่ ลูกจ้าง และพนกังานจ้างขององค์กรปกครองส่วน ทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2558    



จ านวน

จ านวน

- เพือ่จ่ายเปน็ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบีย้เล้ียง

เดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพ่กั ค่าบริการจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน ค่าผ่านทาง ด่วนพเิศษ  

ค่าธรรมเนยีมในการใช้สนามบนิ ค่าลงทะเบยีน ต่างๆ  ทีจ่ าเปน็ในการเดินทางไปราชการ  ของ

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนกังานส่วนต าบล  และพนกังานจ้าง หรือ

บคุคล คณะบคุคลทีไ่ด้รับอนญุาตหรือ อนมุัติใหเ้ดินทางไปราชการเพือ่ประชุม  ฝึกอบรม อบรม  

สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ   

- เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

 1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหนา้ทีท่อ้งถิน่  

พ.ศ. 2555 แก้ไข เพิม่เติมถึงฉบบัที ่3 พ.ศ. 2559 

  

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลย้ังเมิน(ค่าจัดการเรียนการสอน)

119,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 35,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนงัสือหรือเข้าปก หนงัสือ  ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล  

ค่าระวาง บรรทกุ  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบา้น)  ค่าโฆษณา และเผยแพร่ (รายจ่าย

เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทศัน์  โรงมหรสพ หรือ

ส่ิงพมิพต่์างๆ) ค่าธรรมเนยีมต่างๆ  ค่าเบีย้ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิคดีตามค าพพิากษา  

ค่าจ้างเหมา บริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ทีเ่ข้าลักษณะรายจ่าย ประเภทนี ้ ค่าติดต้ังไฟฟา้ 

ค่าติดต้ังประปาฯ ค่าติดต้ัง โทรศัพท์ ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้าง

วิศวกรรับรองแบบ ฯลฯ 

 - เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

 1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ ว 1536 ลงวันที ่18 มีนาคม 2561 

เร่ือง หลักเกณฑ์และ อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่าย ประจ าปทีีเ่บกิจ่าย

ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วน

มาก  ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวันที ่9 ธ.ค. 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์การ เบกิจ่ายเงินค่าจ้างเหมา

บริการขององค์กรปกครองส่วน ทอ้งถิน่ 

  



จ านวน

 -เพือ่เปน็ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันา เด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์ ได้แก ่ศูนย์

พฒันาเด็กเล็กบา้นย้ัง เมิน  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นปางขุม ศูนย์พฒันาเด็กบา้นแม่แว อัตรามื้อละ 

20 บาทต่อคน  จ านวน 200 วัน 

- เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) พ.ร.บ.การก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่ อปท. พ.ศ. 2542    ม.16 (9)

2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 

2562 

3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน  2561 เร่ือง

ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนนุทัว่ไปด้านการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3886 ลงวันที ่28 มิถุนายน  2562 เร่ือง

ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ   2  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  

หนา้ 115   ข้อ  2   )

 -เพือ่เปน็ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (รายหวั) ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2 – 5 

ป)ี ในศูนย์พฒันา เด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์ ได้แก ่ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นย้ังเมิน  ศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กบา้นปางขุม  ศูนย์พฒันาเด็กบา้นแม่แว อัตราคนละ 1,700 บาท/ป ี

- เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน  2561 เร่ือง

ซักซ้อมแนวทางการ จัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนนุทัว่ไปด้าน การศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

-ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนา้  120 ล าดับที ่14                 -

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่ข้อ 2 

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลย้ังเมิน(อาหารกลางวัน)

343,000 บาท



จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวนวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 10,000 บาท

วัสดุส านกังาน 10,000 บาท

 -เพือ่จ่ายเปน็เงินค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ 

แฟม้ แบบพมิพต่์าง ๆ ฯลฯ รวมทัง้วัสดุอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

 1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

 -เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก เล็ก (ศพด.) ของเด็กปฐมวัน (อายุ 

3 – 5 ป)ี ในศูนย์พฒันา เด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์ ได้แก ่ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นย้ังเมิน ศูนย์พฒันา

เด็กเล็กบา้นปางขุม ศูนย์พฒันาเด็กบา้น แม่แว ได้แก ่

 -ค่าหนงัสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี

 -ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ป ี

-ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป ี

-ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป ี

- เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

  1) พ.ร.บ.การก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่ อปท. พ.ศ. 2542 ม.16 (9)

2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท.        

พ.ศ. 2562 

3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน  2561 เร่ือง

ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนนุทัว่ไปด้านการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3886 ลงวันที ่28 มิถุนายน  2562 เร่ือง

ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ  2   ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  

หนา้ 115   ข้อ  2   )

ค่าวัสดุ 182,324 บาท

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลย้ังเมิน[ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก(ศพด.)]

65,100 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวนวัสดุก่อสร้าง 10,000 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) 142,324 บาท

 -เพือ่จ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม(นม) ใหศู้นย์พฒันาเด็ก เล็ก จ านวน 3 ศูนย์ ได้แก ่ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

บา้นย้ังเมิน  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นปางขุม ศูนย์พฒันาเด็กบา้น แม่แว จ านวน  260 วัน 

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

(สอดคล้องกับยุทธศาสาตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ  2 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  

หนา้ 115   ข้อ   1  )

วัสดุงานบา้นงานครัว 10,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว  เช่น เช่น แก้วน้ า จาน ชาม ช้อน กระติกน้ าร้อน กระติก

น้ าแข็ง ถุงขยะ น้ าจืด ทีซ้ื่อจากเอกชน ฯลฯ รวมทัง้วัสดุอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ เช่น ฟวิส์ เทปพนั สายไฟฟา้ สายไฟฟา้ หลอดไฟฟา้ ปล๊ักไฟ 

ฯลฯ รวมทัง้วัสดุ อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

 - เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

 1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่



รวม
รวม

รวม

จ านวนโครงการจัดงานวันเด็ก 30,000 บาท

ค่าใช้สอย 30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งานศึกษาไมก่ าหนดระดับ 80,000 บาท
งบด าเนินงาน 80,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม น้ ามันทาไม้ ทนิเนอร์ สี ปนูซีเมนต์  ทอ่

น้ าและอุปกรณ์ ประปาฯลฯ รวมทัง้วัสดุอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

 - เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ ดังนี ้ 

  1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่



รวม

จ านวน

-เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือหนงัสือพมิพแ์ละวารสาร ฯลฯ ประจ าทีอ่่านหนงัสือพมิพป์ระจ าหมู่บา้น  

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) พระราชบญัญัติการก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย อ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่  พ.ศ.2542  ม.16 (9) 

2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558 เร่ืองการ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 

 

ค่าวัสดุ 50,000 บาท

วัสดุส านกังาน 50,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดงานวันเด็ก แหง่ชาติ โดยจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับการใช้และการ ตกแต่งสถานที ่ค่าใช้จ่ายในพธีิเปดิและปดิ ค่าวัสดุ เคร่ือง เขียน และ

อุปกรณ์ ค่าประกาศนยีบตัร ค่าถ่ายเอกสาร      ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ ์ค่าหนงัสือ ค่าใช้จ่าย

ในการ ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงทีใ่ช้ บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าปา้ย โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการ   

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง

นกักีฬา เข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 

2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่  ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว2873 ลงวันที ่20 ธ.ค. 

2560 เร่ือง ซักซ้อม แนวทางการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ

(สอดคล้องกับยุทธศาสาตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ   2  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565) 

  หนา้  116  ข้อ   5  )

























































































































รวม

รวม

รวม

จ านวนโครงการควบคุม ปอ้งกันและระงับโรคติดต่อต่างๆในพืน้ที่ 24,000 บาท
 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการควบคุม ปอ้งกัน และระงับโรคติดต่อต่างๆ ในพืน้ที่ 

โดยจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ่ ค่าใช้จ่ายในพธีิเปดิ และปดิ ค่าวัสดุ 

เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่า ประกาศนยีบตัร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ ์ ค่า

หนงัสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงทีใ่ช้บรรจุเอกสาร 

ค่าอาหารว่างและ เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าปา้ยโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเปน็ ส าหรับการจัดท า

โครงการ     

- เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง 

ฉบบัที่ 6 พ.ศ. 2552 

2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือ่ช่วยเหลือ ประชาชนตามอ านาจหนา้ทีข่อง

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 

3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 

-ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนา้  142  ล าดับที ่ 1 

-สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่ข้อ 4 

ค่าใช้สอย 61,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 286,000 บาท

งบด าเนินงาน 61,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน
อ าเภอ สะเมิง   จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 286,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานสาธารณสุข



จ านวน

จ านวนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพษิสุนขับา้ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

30,000 บาท

โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหาโรคเอดส์ 7,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการรณรงค์และ แก้ไขปญัหาโรคเอดส์ โดยจ่ายเปน็

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช ้และการตกแต่งสถานที ่ค่าใช้จ่ายในพธีิเปดิและปดิ ค่าวัสดุ  เคร่ือง

เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนยีบตัร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ ์ค่าหนงัสือ 

ค่าใช้จ่ายในการ ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงทีใ่ช้ บรรจุเอกสาร 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าปา้ย โครงการค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเปน็ส าหรับการจัดท า

โครงการ     

 - เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง 

ฉบบัที่ 6  พ.ศ. 2552 2)  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือ่ ช่วยเหลือประชาชน

ตามอ านาจหนา้ทีข่ององค์กรปกครอง ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 

-ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่   (พ.ศ. 2561 – 2565)    หนา้  143  ล าดับที ่ 7

 -สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่ข้อ  4



รวม

รวม

จ านวน

ครุภัณฑ์การเกษตร

เคร่ืองพน่เคมีชนดิฝอยละออง(ULV) 85,000 บาท

งบลงทุน 85,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 85,000 บาท

1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที ่12 ม.ค. 2560 เร่ือง 

แนวทางการด าเนนิงาน ปอ้งกัน และควบคุมโรคพษิสุนขับา้ขององค์กรปกครองส่วน ทอ้งถิน่

 2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/1042 ลงวันที ่10 เมษายน 

25621 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงิน

อุดหนนุทัว่ไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

 3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว1745 ลงวันที ่31 ส.ค. 

2560 เร่ือง แนวทางการ ด าเนนิโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพษิสุนขั บา้ ตาม

พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

-ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561 – 2565)   หนา้ 150   ล าดับที ่ 30

-สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่ข้อ 4



รวม

รวม

จ านวนเงินอุดคณะกรรมการหมู่บา้นเพือ่ด าเนนิโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 140,000 บาท

ส่ เพือ่จ่ายเปน็เงินอุดหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที ่1-5 และ หมู่ที ่7-8 เพือ่ด าเนนิการ

โครงการตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข

1. คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นปางขุม หมู่ที ่1 จ านวน 20,000 บาท

- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม จ านวน 6,000 บาท

- โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที ่จ านวน 7,000 บาท

- โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค์ จ านวน 7,000 บาท

2. คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นแม่แว หมู่ที ่2 จ านวน 20,000 บาท

- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม จ านวน 6,000 บาท

- โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที ่จ านวน 7,000 บาท

- โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค์ จ านวน 7,000 บาท

3. คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นย้ังเมิน หมู่ที ่3 จ านวน 20,000 บาท

- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม จ านวน 6,000 บาท

- โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที ่จ านวน 7,000 บาท

- โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค์ จ านวน 7,000 บาท

เงินอุดหนุน 140,000 บาท

เงินอุดหนนุเอกชน

 เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพน่เคมีชนดิละอองฝอย โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

-เคร่ืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 

-ขนาดกว้าง *ยาว * สูง 45*35*68 ซม.

-ก าลังแรงม้า 5 แรงม้า

-ขนาดถังบรรจุน้ ายา 12 ลิตร

-ขนาดถังบรรจุน้ ามันเบนซิน 1.4 ลิตร

-น้ าหนกั 11.5 กก.

ใช้ส าหรับพน่ฆ่าเชื้อโรค เชื้อ ไวรัส ในสถานทีต่่างๆ

-จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด เนือ่งจากไม่มีตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 ส านกังบประมาณ มกราคม 2561)

(  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  หนา้ 195   ข้อ 65    )

งบเงินอุดหนุน 140,000 บาท



5. คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหว้ยทรายขาว หมู่ที ่5 จ านวน 20,000 บาท

- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม จ านวน 6,000 บาท

- โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที ่จ านวน 7,000 บาท

- โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค์ จ านวน 7,000 บาท

6. คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นกิ่วเสือ หมู่ที ่7 จ านวน 20,000 บาท

- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม จ านวน 6,000 บาท

- โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที ่จ านวน 7,000 บาท

- โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค์ จ านวน 7,000 บาท

7. คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นใหม่ประชาชื่น หมู่ที ่8 จ านวน 20,000 บาท

- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม จ านวน 6,000 บาท

- โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที ่จ านวน 7,000 บาท

- โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค์ จ านวน 7,000 บาท

เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการดังนี ้                                              1)ระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

2)หนงัสือกกรมปกครองส่วนทอ้งถิน่ ด่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว2072 ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2561  

เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน

อุดหนนุทัว่ไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่                                           

                                                                   3)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด 

ที ่มท 0816.2/ว 3886 ลงวันที ่28 มิถุนายน  2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 




4. คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นอังคาย หมู่ที ่4 จ านวน 20,000 บาท

- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม จ านวน 6,000 บาท

- โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที ่จ านวน 7,000 บาท

- โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค์ จ านวน 7,000 บาท











































รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวนเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน 50,000 บาท

เงินเดือนพนกังาน 654,540 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็เงินเดือนพนกังานส่วนทอ้งถิน่ประจ าป ี     และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนกังานส่วน

ทอ้งถิน่ ประจ าปี สังกัดกองช่าง  จ านวน  12 เดือน   

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ ดังนี ้

1)ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม ่ลงวันที ่26 กุมภาพนัธ์ 2559 เร่ือง  

หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชนต์อบแทนอื่น  (ฉบบัที่ 5)

งบบุคลากร 1,858,540 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,858,540 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,604,540 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 3,997,540 บาท

องค์การบรหิารสว่นต าบลย ัง้เมนิ

อ าเภอ สะเมงิ   จงัหวดัเชียงใหม่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



จ านวน

จ านวนค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 980,000 บาท

เงินประจ าต าแหนง่ 42,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็เงินประจ าต าแหนง่พนกังานส่วนต าบล ต าแหนง่ ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน 12  

เดือน 

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ ดังนี ้

1)หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท.0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม   2558 เร่ือง  

ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบคุคลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

2)ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัด เชียงใหม่ ลงวันที ่26 กุมภาพนัธ์ 2559 เร่ือง  

หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ ประโยชนต์อบแทนอื่น (ฉบบัที่ 5)

3)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดใหเ้งินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็รายจ่ายทีอ่งค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่อาจจ่ายได้ พ.ศ.2559

 - เพือ่จ่ายเปน็เงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวแก่พนกังานส่วน ต าบลสังกัดกองช่าง จ านวน 12  เดือน 

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ ดังนี ้

1) ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม ่ลงวันที ่13 สิงหาคม 2558   เร่ือง  

ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใหพ้นกังานส่วนต าบลและพนกังาน จ้างขององค์การบริหารส่วน

ต าบลได้รับเงินเพิม่การครองชีพ ชั่วคราว (ฉบบัที่ 2)         

2) หนงัสือส านกังาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวันท ี1 กรกฎาคม 

2558   เร่ือง  ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เร่ืองก าหนดมาตรฐาน ทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ

ใหพ้นกังานส่วนทอ้งถิน่ ลูกจ้าง และพนกังานขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิม่การ ครอง

ชีพชั่วคราว (ฉบบัที่ 2)       

3) หนงัสือส านกังาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ดที ่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที ่ 16 

กุมภาพนัธ์ 2548  เร่ือง แนวทางปบิติัเกี่ยวกับการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงินเดือน



จ านวนเงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจ้าง 132,000 บาท

- เพือ่จ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนกังานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนกังานจ้าง สังกัดกองช่าง 

จ านวน 12 เดือน   

 -เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ ดังนี ้

1) ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม ่ลงวันที ่13 สิงหาคม 2558  เร่ือง  

ก าหนด หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใหพ้นกังานส่วนต าบลและพนกังาน จ้างขององค์การบริหารส่วน

ต าบลได้รับเงินเพิม่การครองชีพ ชั่วคราว (ฉบบัที่ 2)         

2) หนงัสือส านกังาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0809.3/ว1372  ลงวันที ่1 

กรกฎาคม 2558   เร่ือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เร่ือง  ก าหนดมาตรฐานทัว่ไป เกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์การใหพ้นกังานส่วนทอ้งถิน่ ลูกจ้าง  และพนกังานขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงิน

เพิม่การ ครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที่ 2)    



รวม

รวม

จ านวน

จ านวนค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 1,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 80,800 บาท

(1) เพือ่จ่ายเปน็เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษแก่พนกังานส่วนต าบล  และพนกังานจ้าง   

- เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้    

1)ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม ่เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ

วิธีการ ก าหนดเงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอันมีลักษณะเปน็เงินรางวัลประจ าปี

ส าหรับพนกังานส่วน ทอ้งถิน่ ลูกจ้าง และพนกังานจ้างขององค์กรปกครองส่วน ทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2558    

งบด าเนินงาน 1,576,800 บาท

ค่าตอบแทน 110,800 บาท

- เพือ่จ่ายเปน็เงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนกังานจ้าง สังกัดกองช่าง จ านวน 12 เดือน   

-เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ ดังนี ้

1) ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัด เชียงใหม่ ลงวันที ่13 สิงหาคม 2558 เร่ือง

ก าหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการใหพ้นกังานส่วนต าบลและพนกังานจ้างของ องค์การบริหารส่วน

ต าบลได้รับเงินเพิม่การครองชีพ ชั่วคราว (ฉบบัที่ 2)         

2) หนงัสือส านกังาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวันที ่1 

กรกฎาคม  2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เร่ืองก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับ 

หลักเกณฑ์การใหพ้นกังานส่วนทอ้งถิน่ ลูกจ้าง และพนกังาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงิน

เพิม่การครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที่ 2)         

3)หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท.0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม   2558 เร่ือง  

ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบคุคลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

4)ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัด เชียงใหม่ ลงวันที ่26 กุมภาพนัธ์ 2559 เร่ือง  

หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ ประโยชนต์อบแทนอื่น (ฉบบัที่ 5)

5)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดใหเ้งินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็รายจ่ายทีอ่งค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่อาจจ่ายได้ พ.ศ.2559

  



จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวนรายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 330,000 บาท

ค่าใช้สอย 750,000 บาท

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 5,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรของพนกังานส่วน ต าบลตามสิทธิทีค่วรจะได้รับ 

  - เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ ดังนี ้

 1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาบตุรของพนกังานส่วน

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 แก้ไข เพิม่เติมถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2549 

ค่าเช่าบา้น 24,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นและค่าเช่าซ้ือบา้นของพนกังานส่วน ต าบลตามสิทธิทีจ่ะได้รับ    

 - เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบา้นของ ข้าราชการส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แก้ไข

เพิม่เติม(ฉบบั ที ่3) พ.ศ. 2559  

2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์

และวิธีการเกี่ยวกับ การเบกิจ่ายเงินค่าเช่าบา้นของข้าราชการส่วนทอ้งถิน่ 

 - เพือ่จ่ายเปน็เงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ใหก้ับพนกังานส่วนต าบลและ

พนกังานจ้าง ทีไ่ด้รับอนมุัติให้ ปฏิบติัหนา้ทีน่อกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   - เปน็ไป

ตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ ดังนี ้ 1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่ายเงินตอบ 

แทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 2) หนงัสือกรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที ่17พฤศจิกายน 2559เร่ือง 

ระเบยีบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจ่ายเงินตอบแทนการ ปฏิบติังานนอกเวลาราชการของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 

  



จ านวน

จ านวน

 - เพือ่จ่ายเปน็ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบีย้เล้ียง

เดินทาง ค่าพาหนะ ค่า เช่าทีพ่กั ค่าบริการจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน พเิศษ 

ค่าธรรมเนยีมในการใช้สนามบนิ ค่าลงทะเบยีนต่างๆ  ทีจ่ าเปน็ในการเดินทางไปราชการของคณะ

ผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนกังานส่วนต าบล และ พนกังานจ้าง หรือ

บคุคล คณะบคุคลทีไ่ด้รับอนญุาตหรือ อนมุัติใหเ้ดินทางไปราชการเพือ่ประชุม ฝึกอบรม อบรม  

สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ    

- เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ ดังนี ้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหนา้ทีท่อ้งถิน่ 

พ.ศ. 2555 แก้ไข เพิม่เติมถึงฉบบัที ่3 พ.ศ. 2559 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 370,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร 50,000 บาท

- เพือ่จ่ายเปน็ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนงัสือหรือเข้าปก หนงัสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล ค่า

ระวางบรรทกุค่าเช่า ทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบา้น)  ค่าโฆษณาและ เผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการ

จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทศัน์  โรงมหรสพ หรือ ส่ิงพมิพ์

ต่างๆ) ค่าธรรมเนยีมต่างๆ  ค่าเบีย้ประกัน  ค่าใช้จ่าย ในการด าเนนิคดีตามค าพพิากษา  ค่าจ้าง

เหมาบริการ หรือ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ทีเ่ข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี ้   ค่าติดต้ังไฟฟา้ ค่า

ติดต้ังประปาฯ ค่าติดต้ังโทรศัพท ์ค่าติดต้ัง เคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างวิศวกร 

รับรองแบบ ฯลฯ 

 - เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

   1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ ว 0746 ลงวันที ่1 กุมภาพนัธ์ 2562  

เร่ือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปทีีเ่บกิจ่าย

ในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 

2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วน มาก  ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที ่9 ธ.ค. 

2559   เร่ือง  หลักเกณฑ์การเบกิจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 



รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 105,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง 100,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม น้ ามันทาไม้ ทนิเนอร์ สี ปนูซีเมนต์  ทอ่

น้ าและอุปกรณ์ ประปาฯลฯ รวมทัง้วัสดุอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

- เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ ดังนี ้ 

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 20,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ เช่น ฟวิส์ เทปพนั สายไฟฟา้ สายไฟฟา้ หลอดไฟฟา้ ปล๊ักไฟ 

ฯลฯ รวมทัง้วัสดุ อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

- เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

 1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

 

วัสดุส านกังาน 50,000 บาท

 -เพือ่จ่ายเปน็เงินค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ 

แฟม้ แบบพมิพต่์าง ๆ ฯลฯ รวมทัง้วัสดุอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

- เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

  1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

- เพือ่จ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินเพือ่ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ  

- เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ ดังนี ้

 1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 

2556  เร่ือง  แนวทางการปฏิบติัเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

ค่าวัสดุ 716,000 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวนวัสดุคอมพวิเตอร์ 30,000 บาท

วัสดุการเกษตร 10,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุการเกษตร  เช่น เคียว สปริงเกอร์ จอบ หมุน จานพรวน ปุย๋ ยาปอ้งกันและ

ก าจัดศัตรูพชืและสัตว์ ฯลฯ  รวมทัง้วัสดุอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง    

- เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

 1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 400,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามัน เชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามัน

เบนซิน น้ ามัน เตา น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ   รวมทัง้วัสดุ อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  

 - เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอร่ี ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก นอ๊ตและ   

สกรู สายไมล์ เพลา ฟล์ิม กรองแสง ฯลฯ  รวมทัง้วัสดุอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง    

- เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี้

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่



จ านวนวัสดุอื่น 1,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์  เช่น แผ่นหรือจานบนัทกึ ข้อมูล(Diskette,Floppy Disk, 

Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc) เทปบนัทกึ ข้อมูล (Reel Magnetic 

Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หวัพมิพห์รือแถบพมิพ์ ส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

ตลับผงหมึก ส าหรับเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ แผ่นกรอง แสง แปน้พมิพ์ สายเคเบลิ แผงแปน้อักขระ 

หรือ แปน้พมิพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมร่ี ซิป (Memory Chip) เช่น RAM 

เม้าส์ (Mouse) พรินเตอร์ส วิตซ่ิงบอ๊กซ์ ( Printer SwitchingBox) เคร่ืองกระจาย สัญญาณ 

(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนกิส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, 

Sound Card) เปน็ต้น เคร่ืองอ่านและบนัทกึข้อมูลต่าง ๆ เช่น แบบดิ สเกต (Diskette) แบบ

ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) และโปรแกรม คอมพวิเตอร์ทีม่ีราคาหนว่ยหนึง่ไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ 

รวมทัง้วัสดุอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

 - เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่



รวม

รวม

จ านวน

ครุภัณฑ์ส านกังาน

เก้าอี้บนุวม 1,500 บาท

งบลงทุน 562,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 472,200 บาท

 -เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ า มิเตอร์ ไฟฟา้ สมอเรือ  ฯลฯ รวมทัง้วัสดุอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

- เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

 1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่



จ านวน

จ านวน

 -เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัร แบบอเนกประสงค์ (Smart Reader) ส าหรับเตรียมความ

พร้อมการใช้งานระบบการขออนญุาต การต่ออายุใบอนญุาต การขอโอนใบอนญุาต การออก

ใบรับรอง การขอรับใบแทนใบอนญุาต หรือใบแทนใบรับรอง  ใหส้ามารถด าเนนิการทาง

อิเล็คทรอนคิส์ ได้ 

-คุณลักษณะก าหนดเปน็ไปตามราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานคอมพวิเตอร์ทีก่ระทรวงดิจิทลั

เพือ่เศรษฐกิจและสังคมก าหนด

-เปน็ไปตามหนงัสือส่ังการดังนี้

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่                                    -- ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.

 2561-2565) หนา้  197   ล าดับที ่ 79

ตู้เหล็ก 11,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเก้าอี้บนุวม  จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 1,500 บาท

โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี้

-เก้าอี้ท างานบนุวม มีโช๊ค มีแขน มีล้อ

-ขนาดไม่นอ้ยกว่า  58/65/90 

-ราคาตัวละ 1,500  บาท  (-หนึง่พนัหา้ร้อยบาทถ้วน-) 

-เนือ่งจากเปน็ครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ในมาตรฐานบญัชีครุภัณฑ์  จึงได้ท าการสืบราคาจาก

ทอ้งตลาด  จ านวน 3 ร้าน เหตุผลและความจ าเปน็ในการจัดซ้ือเพือ่ใหพ้นกังานส่วนต าบล และ

พนกังานจ้าง ได้ใช้ในการปฏิบติังาน

-เปน็ไปตามระเบยีบหนงัสือส่ังการดังนี้

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่                              - ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หนา้  188   ล าดับที ่ 24                      
เคร่ืองอ่านบตัรอเนกประสงค์ 700 บาท



จ านวน

 -เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือโต๊ะท างาน  ขนาดใหญ่ จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ  5,500.- บาท

โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี้

-เปน็โต๊ะท างานเหล็ก

-มีล้ินชักไม่นอ้ยกว่า 7 ล้ินชัก พร้อมกระจก ล๊อกได้

-ขนาดไม่นอ้ยกว่า  12*66*75 

-ราคาตัวละ 5,500  บาท  (-หา้พนัหา้ร้อยบาทถ้วน-) 

-เนือ่งจากเปน็ครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ในมาตรฐานบญัชีครุภัณฑ์  จึงได้ท าการสืบราคาจาก

ทอ้งตลาด  จ านวน 3 ร้าน เหตุผลและความจ าเปน็ในการจัดซ้ือเพือ่ใหพ้นกังานส่วนต าบล และ

พนกังานจ้าง ได้ใช้ในการปฏิบติังาน

-เปน็ไปตามระเบยีบหนงัสือส่ังการดังนี้

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ - ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หนา้  188   

ล าดับที ่ 23

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ ราคา 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะตาม

บญัชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกังานประมาณ มกราคม 2561 

หนา้ 80  รายการที่ 10.16.1  ดังนี ้แบบ 2 บาน  1) มีมือจับชนดิบดิ  2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 

ชิ้น  3) คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

- เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

 1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่                                   - ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หนา้  188   ล าดับที ่ 25

โต๊ะท างาน 5,500 บาท



จ านวน

จ านวน

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน ส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้)   

จ านวน 2 เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์

คอมพวิเตอร์ของ กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม ประจ าป ีพ.ศ. 2561 หนา้ 3 ล าดับที ่7 

คุณลักษณะพืน้ฐาน - มีหนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกว่า 2 แกน หลัก (2 core) มี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่นอ้ย กว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย - มี

หนว่ยความจ าหลัก (RAM) ชนดิ DDR4 หรือดีกว่ามีขนาด ไม่นอ้ยกว่า 4 GB  - มีหนว่ยจัดเก็บ

ข้อมูล (Hard Drive) ชนดิ SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 1 TB หรือ ชนดิ Solid 

State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 120 GB จ านวน 1 หนว่ย - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 

1 หนว่ย - มีช่องเชื่อมต่อระบบ เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่นอ้ย กว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่ นอ้ย

กว่า 3 ช่อง - มีแปน้พมิพแ์ละเมาส์ -   มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่นอ้ย 

กว่า19 นิว้ 600 : 1 และมีขนาดไม่นอ้ยกว่าจ านวน 1 หนว่ย - เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ัง

การ  ดังนี ้1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่

27 มิถุนายน 2559  เร่ือง แนว ทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ัดเปน็วัสดุและครุภัณฑ์ตาม หลักการจ 

าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 2) หนงัสือจังหวัดเชียงใหม ่ที ่ชม 0023.3/ว23603 ลง

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เร่ือง แนวทางปฏิบติักรณีขออนมุัติจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของ อปท.     

                                                   -ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนา้ 188 ล าดับที ่26 

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับส านกังาน 34,000 บาท

เทปวัดระยะทาง 3,000 บาท

 -เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเทปวัดระยะทาง ขนาด 50 เมตร

-เนือ่งจากเปน็ครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ในมาตรฐานบญัชีครุภัณฑ์  จึงได้ท าการสืบราคาจาก

ทอ้งตลาด  จ านวน 3 ร้าน เหตุผลและความจ าเปน็ในการจัดซ้ือเพือ่ใหพ้นกังานส่วนต าบล และ

พนกังานจ้าง ได้ใช้ในการปฏิบติังาน

-เปน็ไปตามระเบยีบหนงัสือส่ังการดังนี้

1)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่                              - ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 

2561-2565) หนา้  197   ล าดับที ่ 76

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง



จ านวน

จ านวน

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 

จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับ ใช้ในงานแผนทีแ่ละทะเบยีนภาษี -โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานตามประกาศ

เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่เศรษฐกิจ

และสังคม หนา้ 16 ล าดับที ่43 คุณลักษณะพืน้ฐาน - ใช้เทคโนโลยีแบบพน่หมึก (Inkjet) - มีความ

ละเอียดในการพมิพไ์ม่นอ้ยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพมิพร่์างขาวด าส าหรับ

กระดาษ ขนาด A4 ไม่นอ้ยกว่า 30 หนา้ต่อนาที(ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที(ipm) - มีความเร็ว

ในการพมิพร่์างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่ นอ้ยกว่า 17 หนา้ต่อนาที(ppm) หรือ8.1 ภาพต่อ

นาที(ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ ดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง - มี

ถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 100 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ 

Custom - เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณา

ส่ิงของทีจ่ัดเปน็วัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  2) หนงัสือ

จังหวัดเชียงใหม ่ที ่ชม 0023.3/ว23603 ลงวันที ่15 มิถุนายน 2561 เร่ือง แนวทางปฏิบติักรณีขอ

อนมุัติจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของ อปท.                                                     - ปรากฎใน

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หนา้  196   ล าดับที ่ 71

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) 8,600 บาท

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 6,300 บาท



จ านวน

จ านวนค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 390,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้  ขนาด 1 kva  จ านวน  2  เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ

พืน้ฐานตามประกาศ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์ คอมพวิเตอร์ของกระทรวง

ดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและ สังคม หนา้ 22 ล าดับ 62  คุณลักษณะพืน้ฐาน

 - มีก าลังไฟฟา้ด้านนอกไม่นอ้ยกว่า 1 kVA (600 Watts) 

- สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่นอ้ยกว่า 15 นาที 

- เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 

2559 เร่ือง แนว ทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ัดเปน็วัสดุและครุภัณฑ์ตาม หลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ 

2) หนงัสือจังหวัดเชียงใหม ่ที ่ชม 0023.3/ว23603 ลงวันที ่15 มิถุนายน 2561 เร่ือง แนวทาง

ปฏิบติักรณีขออนมุัติจัดหา ระบบคอมพวิเตอร์ของ อปท 

 - ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หนา้  188   ล าดับที ่ 28

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Tank Printer) จ านวน 2 เคร่ือง โดยมี

คุณลักษณะพืน้ฐาน ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

ของกระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและ สังคม หนา้ 16 ล าดับที ่42 ดังนี ้คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- เปน็เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มี

ความละเอียดในการพมิพไ์ม่นอ้ยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพมิพร่์างขาวด าไม่นอ้ย

กว่า 20 หนา้ต่อ นาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพมิพร่์างสีไม่นอ้ย

กว่า 10 หนา้ต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 

2.0 หรือ ดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 50 แผ่น - สามารถ

ใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ   1) หนงัสือ

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559  

เร่ือง แนว ทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ัดเปน็วัสดุและครุภัณฑ์ตาม หลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย

ตามงบประมาณ 2) หนงัสือจังหวัดเชียงใหม ่ที ่ชม 0023.3/ว23603 ลงวันที ่15 มิถุนายน 2561 

เร่ือง แนวทางปฏิบติักรณีขออนมุัติจัดหา ระบบคอมพวิเตอร์ของ อปท.                                  

                         - ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หนา้  188   ล าดับที ่ 27

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ขนาด 1 KVA 11,600 บาท



รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

รวม

งบลงทุน 3,607,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,607,000 บาท

 -เพือ่จ่ายเปน็ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างวิศวกรรับรองแบบ  จ้างควบคุมงาน  ทีจ่่ายใหแ้ก่เอกชนหรือ

นติิบคุคล 

- เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที ่9 ม.ิย. 2558 

เร่ือง การปรับปรุง หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วน

ทอ้งถิน่

 -ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561 – 2565)     หนา้  113 ล าดับที ่183 

  -สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ 1

งานไฟฟ้าถนน 3,607,000 บาท

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่่ายใหแ้ก่เอกชน นติิบคุคลหรือบคุคลภายนอกเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

รายจ่ายเพือ่จ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงาน ทีจ่่ายใหแ้ก่เอกชนหรือนติิบคุคล 80,000 บาท

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าk) 10,000 บาท

-เพือ่จ่ายเปน็เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ ค่าได้ (ค่าK)    

- เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน่ ด่วน ทีสุ่ด ที ่มท 0803.3/ว 707 ลงวันที ่14 

มีนาคม 2561 เร่ือง ซ้อมแนวทางปฏิบติัในการก าหนดเง่ือนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคา

ได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้าง ก่อสร้าง 

  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 90,000 บาท

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์ ทีดิ่น ส่ิงก่อสร้าง รวมทัง้รายการอื่นๆ  ที่

เกี่ยวข้อง - เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ ดังนี ้ 1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่ ด่วน มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการ

จ าแนกประเภทราย   จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 

 



จ านวน

จ านวน

เพือ่จ่ายเปน็ค่ากั้นหอ้งท างานของผู้บริหารและกอง/ส านกั  บา้นย้ังเมิน ม.3 พกิัด  47Q  

455055   UTM  2099637

ตามแบบแปลนของ อบต.ย้ังเมิน 

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี้

1) พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบบั

ที ่6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(1)

2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ 5  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  

หนา้   165   ข้อ   2  )

 -เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย ส าหรับสนามกีฬาประจ าต าบลพกิัด  47Q  455084   

UTM 2099616- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี้

1) พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบบั

ที ่6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(1)

2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ  2   ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)   

หนา้  122  ข้อ   1  )

โครงการกั้นหอ้งท างานของผู้บริหารและแต่ละกอง/ส านกั 350,000 บาท

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจ าต าบลพร้อมเคร่ืองออกก าลังกาย 150,000 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวนโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเริมเหล็ก หมู่ที ่3 300,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็ค่าปรับปรุงหอ้งประชุมส านกังาน อบต.ย้ังเมิน บา้นย้ังเมิน หมู่ที ่3  พกิัด  47Q  

455055 UTM  2099637   ตามแบบแปลนของ อบต.ย้ังเมิน 

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี้

1) พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบบั

ที ่6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(1)

2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ    5  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565) 

  หนา้   167 ข้อ  8   )

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

เพือ่จ่ายเปน็ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์และอาคารผู้สูงอายุ บา้นย้ังเมิน หมู่ที ่3 พกิัด  

47Q  455099   UTM  2099605  ตามแบบแปลนของ อบต.ย้ังเมิน 

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี้

1) พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบบั

ที ่6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(1)

2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ  5 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  

หนา้  167  ข้อ   9  )
โครงการปรับปรุงหอ้งประชุมส านกังาน อบต.ย้ังเมิน 200,000 บาท

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์และอาคารผู้สูงอายุ 120,000 บาท



จ านวน

จ านวนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 จากบา้นายบญุมี  สิงหท์อน  ถึง                  สวน

นายปนิ  สายเขือ่นสี

300,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 จากสวนนายนนัทวัฒน ์สินธุไพศาล            ถึงกิ่วขุน

เลย

437,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้น ม.1 จากสวนนายนนัทวัฒน์  สินธุไพศาล ถึง

กิ่วขุนเลย จุดเร่ิมต้นโครงการ  พกิัด  47Q 463168   UTM 2106798

จุดส้ินสุดโครงการ  พกิัด  47Q 463328   UTM  2106757 ขนาดกว้าง   3.00  เมตร   ยาว  250 

เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 750.00  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของ อบต.ย้ัง

เมิน 

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี้

1) พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบบั

ที ่6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(1)

2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ   1   ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  

  หนา้ 62   ข้อ  9   )

เพือ่จ่ายเปน็ค่าก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสิรมเหล็ก  ม.3 บริเวณล าเมืองหลวง     จุดเร่ิมต้น

โครงการ  พกิัด  47Q  454358   UTM  2100250

จุดส้ินสุดโครงการ  พกิัด  47Q 454388   UTM 2100175 ขนาดกว้างใน  1.00   เมตร   ลึก  

0.80   เมตร  ยาว  81   เมตร   ตามแบบแปลนของ อบต.ย้ังเมิน 

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี้

1) พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบบั

ที ่6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(1)

2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ   1  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)   

    หนา้ 62   ข้อ   9  )



จ านวน

จ านวนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 จากบา้นนายนพรัตน ์ค าบาล ถึง               บา้นนาย

วิสิทธ์ิ  สีทา

350,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บริเวณหนา้โรงเรียนกิ่วเสือถึงสุสานขุนอมลอง 350,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้น ม.7 บริเวณหนา้โรงเรียนกิ่วเสือ  ถึงสุสานขุน

อมลอง    จุดเร่ิมต้นโครงการ  พกิัด  47Q  458743  UTM 2100614

จุดส้ินสุดโครงการ  พกิัด  47Q  458882  UTM 2100612  ขนาดกว้าง   4.00  เมตร   ยาว   

144.00   เมตร  หนา   0.15  เมตร  หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า  576.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลน

ของ อบต.ย้ังเมิน 

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี้

1) พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบบั

ที ่6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(1)

2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

-ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนา้   69  ล าดับที ่35

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่ข้อ 

เพือ่จ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 จากบา้นนายบญุมี  สิงหท์อน  ถึงสวนนายปนิ 

สายเขือ่นสี  จุดเร่ิมต้นโครงการ  พกิัด  47Q 455572   UTM 2095984

จุดส้ินสุดโครงการ  พกิัด  47Q  455413  UTM  2095980 ขนาดกว้าง  3.00   เมตร   ยาว   

179.00   เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า  537.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลน

ของ อบต.ย้ังเมิน 

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี้

1) พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบบั

ที ่6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(1)

2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ   1   ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565) 

  หนา้  97  ข้อ   126  )



จ านวนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบา้นย้ังเมิน-บา้นแม่แว-แม่จุม-ผายอง ต.แม่สาบ ถึง

บา้นแม่แว

350,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบา้นย้ังเมิน-บา้นแม่แว-แม่จุม-ผายอง-ต.แม่

สาบ ถึง บา้นแม่แว จุดเร่ิมต้นโครงการ  พกิัด  47Q 459393   UTM  2102984

จุดส้ินสุดโครงการ  พกิัด  47Q 459332   UTM  2102996 ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   ยาว  

145.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า  580.00  ตารางเมตร  ตามแบบแปลน

ของ อบต.ย้ังเมิน 

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี้

1) พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบบั

ที ่6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(1)

2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ   1  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)

   หนา้  85  ข้อ 92    )

เพือ่จ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 จากบา้นนายนพรัตน์  ค าบาล  ถึงบา้นนายวิ

สิทธ์ิ  สีทา  จุดเร่ิมต้นโครงการ  พกิัด  47Q 455880 UTM 2099309

จุดส้ินสุดโครงการ  พกิัด  47Q  455768  UTM  2099136  ขนาดกว้าง  3.00   เมตร   ยาว   

210.00   เมตร  หนา   0.15 เมตร  หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 630.00  ตารางเมตร  ตามแบบแปลน

ของ อบต.ย้ังเมิน 

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี้

1) พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบบั

ที ่6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(1)

2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

-ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนา้  71    ล าดับที ่ 42

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่ข้อ 1



จ านวน

จ านวนโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพประจ าหมู่บา้น หมู่ 3 บริเวณสุสานบา้นย้ังเมิน 400,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็ค่าก่อสร้างเมรุเผาศพประจ าหมู่บา้น  บริเวณสุสานบา้นย้ังเมิน  ม.3    จุดเร่ิมต้น

โครงการ  พกิัด  47Q 455121   UTM  2099230

 ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   ยาว   8.00  เมตร  สูง 17.55 เมจร  ตามแบบแปลนของ              

อบต.ย้ังเมิน 

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี้

1) พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบบั

ที ่6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(1)

2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ  2   ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)   

  หนา้ 123   ข้อ  1   )

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นหว้ยทรายขาว ม.5 บา้นย้ังเมิน ม.3 บา้นแม่แว   ม.

2 บา้นปางขุม ม.1  บริเวณบา้นแม่เมืองนอ้ย

300,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นหว้ยทรายขาว  ม.5 บา้นย้ังเมิน ม.3  บา้น

แม่แว ม.2  บา้นปางขุม ม.1  (บริเวณบา้นแม่เมืองนอ้ย  ม.5)  จุดเร่ิมต้นโครงการ  พกิัด  47Q 

451200   UTM 2101846

จุดส้ินสุดโครงการ  พกิัด  47Q  451275    UTM  2101768   ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   ยาว 

126.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า  504.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลน

ของ อบต.ย้ังเมิน 

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี้

1) พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบบั

ที ่6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(1)

2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 

2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ   1   ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

(2561-2565)  หนา้ 113   ข้อ   181  )



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน
อ าเภอ สะเมิง   จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 173,850 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 173,850 บาท

งบด าเนินงาน 173,850 บาท

ค่าใช้สอย 173,850 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการครอบครัวอบอุ่น เพือ่ชุมชนเข้มแข็ง 20,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการครอบครัว อบอุ่นเพือ่ชุมชนเข้มแข็ง โดยจ่ายเปน็

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้และการตกแต่งสถานที ่ค่าใช้จ่ายในพธีิเปดิและปดิ ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน 

และอุปกรณ์  ค่าประกาศนยีบตัร  ค่าถ่าย เอกสาร  ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ ์ ค่าหนงัสือ  

ค่าใช้จ่าย ในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเปา๋หรือส่ิง ทีใ่ช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าปา้ยโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการ  

 - เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 

(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ   4  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  

หนา้ 139   ข้อ   23  )

โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 20,000 บาท



จ านวน

จ านวน

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปอ้งกันและ แก้ไขปญัหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น  โดยจ่าย

เปน็ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ่ค่าใช้จ่ายในพธีิเปดิ และปดิ ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน

และอุปกรณ์ ค่าประกาศนยีบตัร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพมิพเ์อกสารและ ส่ิงพมิพ ์ ค่าหนงัสือ  

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเปา๋หรือส่ิงทีใ่ช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร

ว่างและ เคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าปา้ยโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่ จ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการ    

 - เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหนา้ที่ ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557       

(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ  4   ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  

หนา้ 139   ข้อ  4   )

โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดต าบลย้ังเมิน 20,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปอ้งกันและ แก้ไขปญัหายาเสพติดต าบลย้ังเมิน  โดย

จ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ่ค่าใช้จ่ายในพธีิเปดิ และปดิ ค่าวัสดุ เคร่ือง

เขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนยีบตัร   ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ ์ ค่าหนงัสือ  

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเปา๋หรือส่ิงทีใ่ช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหาร

ว่างและ เคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าปา้ยโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่ จ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการ    

 - เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหนา้ที่ ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 

2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0816.5/ว2726  ลงวันที ่4 ธันวาคม  

2560  เร่ือง การ ขับเคล่ือนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา 

(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ  4    ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  

หนา้ 134   ข้อ  5   )

โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอุบติัเหตุบนทอ้งถนน 21,350 บาท



จ านวน

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปอ้งกันและ แก้ไขปญัหาอุบติัเหตุบนทอ้งถนน โดยจ่าย

เปน็ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ่ค่าใช้จ่ายในพธีิเปดิ และปดิ ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน

และอุปกรณ์ ค่า ประกาศนยีบตัร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพมิพเ์อกสารและ ส่ิงพมิพ ์ ค่าหนงัสือ  

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงทีใ่ช้บรรจุ เอกสาร  ค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าปา้ย โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการ    

 - เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายใหแ้ก่อาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือนของ

องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 

2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว661 ลงวันที ่9 มีนาคม 2561 

เร่ืองการด าเนนิการ ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561

3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0804.5/ว1634 ลงวันที ่22 ก.ย. 2557 

เร่ือง มาตรการใน การรักษาความปลอดภัยนกัทอ่งเทีย่ว 

(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ    4     ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

(2561-2565)  หนา้ 135   ข้อ  8   )

โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลย้ังเมิน 20,000 บาท



จ านวน

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการพฒันาศักยภาพ กลุ่มสตรีต าบลย้ังเมิน โดยจ่ายเปน็

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช ้และการตกแต่งสถานที ่ค่าใช้จ่ายในพธีิเปดิและปดิ ค่า วัสดุ เคร่ืองเขียน 

และอุปกรณ์ ค่าประกาศนยีบตัร  ค่าถ่าย เอกสาร  ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ ์ ค่าหนงัสือ  

ค่าใช้จ่าย ในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเปา๋หรือส่ิง ทีใ่ช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าปา้ยโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเปน็ส าหรับการจัดท า โครงการ     

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือ่ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ทีข่ององ์กร

ปกครงอส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2560 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2561 

2)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหนา้ที่

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557  

3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนกักีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 

(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ   4  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  

หนา้ 136   ข้อ  12   )

  

โครงการส่งเสริมการจัดท าบญัชีครัวเรือนใหแ้ก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 20,000 บาท



จ านวน

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมการจัดท าบญัชีครัวเรือนใหแ้ก่ประชาชนตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง โดยจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ่

ค่าใช้จ่ายในพธีิเปดิ และปดิ ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนยีบตัร   ค่าถ่ายเอกสาร  

ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ ์ ค่าหนงัสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่า

กระเปา๋หรือส่ิงทีใ่ช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและ เคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าปา้ยโครงการ  

ค่าใช้จ่ายอื่นที่ จ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการ    

 - เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหนา้ที่ ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 

2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0816.5/ว2726  ลงวันที ่4 ธันวาคม  

2560  เร่ือง การ ขับเคล่ือนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา 

(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ   4  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  

หนา้  140  ข้อ   25  )

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในหมู่บา้นอย่างย่ังยืน 20,000 บาท



จ านวน

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมการ บริหารจัดการขยะในหมู่บา้นอย่างย่ังยืน   

โดยจ่ายเปน็ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ่ค่าใช้จ่ายใน พธีิเปดิและปดิ ค่าวัสดุ  

เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่า ประกาศนยีบตัร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพมิพเ์อกสารและ ส่ิงพมิพ ์  ค่า

หนงัสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่า

อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงทีใ่ช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าปา้ย 

โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการ    

 - เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

1) พระราชบญัญัติรักษาความสะอาดและความเปน็ระเบยีบ เรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ.๒๕๖๐

 2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการจัดการขยะมูล ฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที ่18 ตุลาคม 2560 

3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที ่16 มกราคม 2561 เร่ือง 

แนวทางการ รวมกลุ่มพืน้ทีใ่นการจัดการขยะมูลฝอย    (Clusters) ของ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

4) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วน ทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว637 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561 

เร่ือง การขับเคล่ือนนโยบายการรวมกลุ่มพืน้ทีใ่นการจัดการขยะ  มูลฝอย (Clusters) ขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

-ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนา้ 135  ล าดับที ่ 9

-สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่ข้อ 4 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปอ้งกันการทจุริต 20,000 บาท
 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมการม ีส่วนร่วมในการปอ้งกันการทจุริต โดยจ่าย

เปน็ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ่ค่าใช้จ่ายในพธีิเปดิ และปดิ ค่าวัสดุ เคร่ือง

เขียน และอุปกรณ์  ค่า ประกาศนยีบตัร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพมิพเ์อกสารและ ส่ิงพมิพ ์ ค่าหนงัสือ  

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงทีใ่ช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าปา้ยโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการ    

 - เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี้

 1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหนา้ที่ ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 

-ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนา้ 131  ล าดับที ่ 1 

-สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่ข้อ 6 



จ านวน
 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสร้างอาชีพ สร้าง รายได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงใหแ้ก่ประชาชน ต าบลย้ังเมิน   โดยจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ ตกแต่ง

สถานที่ ค่าใช้จ่ายในพธีิเปดิและปดิ ค่าวัสดุ เคร่ือง เขียน และอุปกรณ์  ค่าประกาศนยีบตัร  ค่าถ่าย

เอกสาร ค่า พมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ ์ ค่าหนงัสือ  ค่าใช้จ่ายในการ ติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์

ต่างๆ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงทีใ่ช้ บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่า ปา้ย

โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเปน็ส าหรับการจัดท า โครงการ   

  - เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหนา้ที่ ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 

2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีท่ีสุ่ด ที ่มท 0891.4/ว1659 ลงวันที ่24 ส.ค. 2553 

เร่ือง การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ บริหารงานขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพยีง 

 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ   1   ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  

หนา้  114  ข้อ  1   )

โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงใหแ้ก่ประชาชนต าบลย้ังเมิน 12,500 บาท



รวม

รวม

รวม

จ านวน

รวม

รวม

รวม

งบด าเนินงาน 305,000 บาท

ค่าใช้สอย 305,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนประจ าป ี โดยจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับการใช ้และการตกแต่งสถานที ่ค่าใช้จ่ายในพธีิเปดิและปดิ ค่า วัสดุ เคร่ืองเขียน และ

อุปกรณ์ ค่าประกาศนยีบตัร  ค่าถ่าย เอกสาร  ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ ์ ค่าหนงัสือ  ค่าใช้จ่าย 

ในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที ่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืมค่าอาหาร  ค่าปา้ยโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการ     

- เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ ดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนกักีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

    (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ  2  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  

หนา้ 125   ข้อ  8   )

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 355,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งกีฬาประชาชนประจ าปี 150,000 บาท

งบด าเนินงาน 150,000 บาท

ค่าใช้สอย 150,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 505,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ 150,000 บาท

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน

อ าเภอ สะเมิง   จังหวัดเชียงใหม่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563



จ านวน

จ านวน

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานสตรอเบอร่ีและของดีอ าเภอสะเมิง 150,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธีิการ 20,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพธีิและวันส าคัญของชาติ รวมทัง้งานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องโดย

จ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ่ค่าใช้จ่ายในพธีิเปดิ และปดิค่าวัสดุ เคร่ือง

เขียน และอุปกรณ์ ค่า ประกาศนยีบตัร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพมิพเ์อกสารและ ส่ิงพมิพ ์ค่าหนงัสือ 

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงทีใ่ช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าปา้ยโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการ    

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนกักีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 

-ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา้ 124 ล าดับที ่5 

-สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่ข้อ 2 

   



จ านวน

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์ รดน้ าด าหวัผู้สูงอายุและผู้น าโดย

จ่ายเปน็ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ่ค่าใช้จ่ายใน พธีิเปดิและปดิ ค่าวัสดุ เคร่ือง

เขียน และอุปกรณ์  ค่า ประกาศนยีบตัร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพมิพเ์อกสารและ ส่ิงพมิพ ์ ค่าหนงัสือ  

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงทีใ่ช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าปา้ยโครงการ  

ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการ    

 - เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 

(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ    2  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  

หนา้  124  ข้อ 4    )

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสตรอเบอร่ีและ ของดีอ าเภอสะเมิง โดยจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ่ค่าใช้จ่ายในพธีิเปดิและปดิ ค่า วัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 

ค่าประกาศนยีบตัร  ค่าถ่าย เอกสาร  ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ ์ ค่าหนงัสือ ค่าใช้จ่าย ในการ

ติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเปา๋หรือส่ิง ทีใ่ช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าปา้ยโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการ     

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนกักีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ 2   ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  

หนา้  125  ข้อ   10  )

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ าด าหวัผู้สูงอายุและผู้น า 50,000 บาท



จ านวน

จ านวน

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรมใหบ้คุลากรของ อบต. โดยจ่าย

เปน็ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ่ค่าใช้จ่ายในพธีิเปดิและปดิ ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน 

และอุปกรณ์ ค่าประกาศนยีบตัร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพมิพเ์อกสารและ ส่ิงพมิพ ์ ค่าหนงัสือ ค่าใช้จ่าย

ในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่า อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงทีใ่ช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าปา้ย โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการ     

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหนา้ที่ ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

 -ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา้ 171 ล าดับที ่1

 -สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่ข้อ 5 

โครงการอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษากะเหร่ียง 55,000 บาท

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมใหบ้คุลากรของ อบต. 10,000 บาท



จ านวน

รวม

รวม

จ านวนอุดหนนุทีท่ าการปกครองอ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  ตามโครงการจัดงานสตรอเบอร่ีและของดี

อ าเภอสะเมิง คร้ังที ่19  ประจ าป ี2563

50,000 บาท

เงินอุดหนุน 50,000 บาท

เงินอุดหนนุส่วนราชการ

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและส่งเสริมการ เรียนรู้ภาษาลีซู  โดยจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ่ค่าใช้จ่ายในพธีิเปดิและปดิ ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์  

ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพมิพเ์อกสาร และส่ิงพมิพ ์ ค่าหนงัสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่า เช่า

อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงทีใ่ช้บรรจุ เอกสาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าปา้ย 

โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการ    

- เปน็ไปตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการ ดังนี ้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหนา้ที่ ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ  2  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  

หนา้  120  ข้อ  6   )

งบเงินอุดหนุน 50,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษากะเหร่ียง   โดยจ่ายเปน็

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช ้และการตกแต่งสถานที ่ค่าใช้จ่ายในพธีิเปดิและปดิ ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน 

และอุปกรณ์  ค่าประกาศนยีบตัร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ ์ ค่าหนงัสือ  

ค่าใช้จ่าย ในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงทีใ่ช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าปา้ยโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเปน็ส าหรับการจัดท า โครงการ 

 - เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหนา้ที่ ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 

 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ  2  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  

หนา้ 120   ข้อ   15  )

โครงการอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาลีซู 20,000 บาท



 -อุดหนนุทีท่ าการปกครองอ าเภอสะเมิงตามโครงการจัดงานสตรอเบอร่ีและของดีอ าเภอสะเมิง    

คร้ังที่ 19 ประจ าปี  2563                                   

โดยถือปฏิบติัตาม  

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่ข้อ  2  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่(2561-2565) 

หนา้     127   ข้อ 13  )



















































รวม
รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการสนบัสนนุการด าเนนิงานของ ศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรต าบลย้ังเมิน 

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี้

1) แผนปฏิบติัการก าหนดขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่   พ.ศ. 

2545 

(สอดคล้องกับยุทธศาสาตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ  3  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

(2561-2565)  หนา้  131  ข้อ  4   )

โครงการอนรัุกษ์พนัธุกรรมพชือันเนือ่งมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

25,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการสนบัสนนุการด าเนนิงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลย้ัง

เมิน

10,000 บาท

งบด าเนินงาน 37,000 บาท
ค่าใช้สอย 35,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 108,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร 37,000 บาท

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน
อ าเภอ สะเมิง   จังหวัดเชียงใหม่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563



รวม
จ านวน

รวม
รวม
รวม

จ านวนโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอ้งกันไฟปา่ต าบลย้ังเมิน 35,600 บาท

ค่าใช้สอย 71,600 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 71,600 บาท
งบด าเนินงาน 71,600 บาท

วัสดุการเกษตร 2,000 บาท
- เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุการเกษตร  เช่น เคียว สปริงเกอร์ จอบ หมุน จานพรวน ปุย๋ ยาปอ้งกันและ

ก าจัดศัตรูพชืและ สัตว์ ฯลฯ  รวมทัง้วัสดุอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง    

- เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

 1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 

มิถุนายน 2558 เร่ือง การ ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 - เพือ่คุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายเปน็

ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที ่ค่าจ้างเหมาจัดนทิรรศการ ค่า

โฆษณาประชาสัมพนัธ์งาน ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ

จัดท าแผ่นพบั โปสเตอร์ ส่ือส่ิงพมิพต่์างๆ ค่าจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์และค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

โดยถือปฏิบติัตาม 

- หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที ่26 มกราคม 

2558 เร่ือง การด าเนนิโครงการอนรัุกษ์พนัธุกรรมพชื อันเนือ่งมาจาก พระราชด าริ 

ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า   

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม     

ของ เจ้าหนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่ข้อ 3 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่(2561-2565) 

หนา้   130   ล าดับที ่1  )

ค่าวัสดุ 2,000 บาท



จ านวน

จ านวนโครงการสร้างฝายชะลอน้ า 35,000 บาท

โครงการรักษ์น้ า  รักษ์ปา่ รักษาแผ่นดิน 1,000 บาท

 - เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้

1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0801.2/ว1060 ลว 31 พ.ค. 2559 

เร่ือง โครงการรักน้ า  รักปา่ รักษาแผ่นดิน 

(สอดคล้องกับยุทธศาสาตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ 3  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

(2561-2565)  หนา้  131  ข้อ 5  )

 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครปอ้งกันไฟปา่ต าบลย้ังเมิน   

โดยจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ่ค่าใช้จ่ายในพธีิเปดิ และปดิค่าวัสดุ  

เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าประกาศนยีบตัร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ ์   

ค่าหนงัสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่า อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงทีใ่ช้บรรจุ  

เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าปา้ย โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเปน็   

ส าหรับการจัดท าโครงการ     

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม   

ของเจ้าหนา้ที ่ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0891.4/ว2360 ลงวันที ่2 พ.ย. 

2558 เร่ือง การเตรียมความ พร้อมเพือ่จัดการปญัหาไฟปา่และหมอกควัน ประจ าป ี2559 

(สอดคล้องกับยุทธศาสาตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ    3  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

(2561-2565)  หนา้  131  ข้อ  6   )



 - เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการสร้างฝายชะลอ น้ าโดยจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ  

การใช้และการตกแต่ง สถานที่ ค่าใช้จ่ายในพธีิเปดิและปดิ ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และ อุปกรณ์    

ค่าประกาศนยีบตัร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพมิพ ์เอกสารและส่ิงพมิพ ์ ค่าหนงัสือ  ค่าใช้จ่ายในการ

  ติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงทีใ่ช้ บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและ     

  เคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าปา้ยโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการ    

- เปน็ไปตามระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0801.2/ว1060 ลงวันที ่31 พ.ค. 

2559 เร่ือง โครงการ    รักน้ ารักปา่ รักษาแผ่นดิน 

(สอดคล้องกับยุทธศาสาตร์จังหวัดเชียงใหม ่  ข้อ  3 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

(2561-2565)  หนา้ 131   ข้อ  7  )



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานจา้ง

1)พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลง

วันที่ 24 ธันวาคม 2561

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 130,000 บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน จา้งองค์การบริหารส่วน

ต าบลย้ังเมินในอัตราร้อยละหา้ พร้อมหกัค่าตอบแทนของพนักงานจา้งส่งเป็นเงิน

สมทบใน อัตราเดียวกัน 

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้ 

1)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับพนักงาน

จา้ง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

2)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับพนักงาน

จา้ง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2557

3)หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท และ ก.อบต.ด่วนทีสุ่ด  ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 

22 มกราคม 2557 เร่ือง การจา่ยเงินเบีย้ประกันสังคมของพนักงาน

4)พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

งบกลาง 7,412,938 บาท

งบกลาง 7,412,938 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 31,800,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยก
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 7,412,938 บาท

องค์การบริหารส่วนต าบลย้ังเมิน
อ าเภอ สะเมิง   จงัหวัดเชียงใหม่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563





จ านวน

จ านวนเบีย้ยังชีพคนพิการ 1,920,000 บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นเงินเบีย้ยังชีพความพิการใหแ้ก่ผู้มีสิทธิได้รับเงิน ตามประกาศองค์การ บริหารส่วน

ต าบลย้ังเมิน

 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจา่ยเงินเบีย้ความพิการขององค์กร ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553  แก้ไข เพิม่เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  

เร่ือง การซักซ้อมแนว ทางการต้ังงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 

กรกฎาคม  2561 เร่ือง การซักซ้อมแนว ทางการต้ังงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนทัว่ไปเงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมใหแ้ก่ผู้

พิการ และทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนสงเคราะหเ์บีย้ความพิการ   โครงการ

สนับสนุนการ จดัสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม(เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการ

สงเคราะหเ์บีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์) และโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุน

ส าหรับสนับสนุน  การสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพผู้สูงอายุ)     

(สอดคล้องกับยุทธศาสาตร์จงัหวัดเชียงใหม่   ข้อ  4 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(2561-2565)  หน้า 136   ข้อ  14   )

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 4,945,200 บาท

  เพือ่จา่ยเป็นเงินเบีย้ยังชีพใหแ้ก่ผู้สูงอายุทีม่ีสิทธิรับเงิน    ตามประกาศองค์การ

บริหารส่วนต าบล   ย้ังเมิน

 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจา่ยเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  แก้ไข เพิม่เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 

มิถุนายน 2562 เร่ือง การซักซ้อมแนว ทางการต้ังงบประมาณรายจา่ยประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 

กรกฎาคม 2561 เร่ือง การซักซ้อมแนว ทางการต้ังงบประมาณรายจา่ยประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัว่ไปเงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้าง

สวัสดิการทางสังคมใหแ้ก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน

สงเคราะหเ์บีย้ความพิการ  โครงการสนับสนุนการจดัสวัสดิการทางสังคมแก่

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม(เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพผู้ป่วย

เอดส์) และโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนส าหรับ

สนับสนุน การสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพผู้สูงอายุ)     

(สอดคล้องกับยุทธศาสาตร์จงัหวัดเชียงใหม่   ข้อ 4   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(2561-2565)  หน้า 136   ข้อ 13    )

 



จ านวน

 - เพือ่จา่ยเป็นเงินเบีย้ยังชีพใหแ้ก่ผู้ป่วยเอดส์ตามบัญชีรายชื่อ ทีไ่ด้รับอนุมัติจากผู้บริหาร 

 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเร่ืองการจา่ยเงินสงเคราะหเ์พือ่การยังชีพของ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน

  2562 เร่ือง การซักซ้อมแนว ทางการต้ังงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 

2561 เร่ือง การซักซ้อมแนว ทางการต้ังงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน

อุดหนุนทัว่ไปเงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทา งสังคมใหแ้ก่ผู้พิการและทุพพล

ภาพ (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนสงเคราะหเ์บีย้ความพิการ   โครงการสนับสนุนการจดัสวัสดิการ

ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพผู้ป่วย

เอดส์) และโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ        (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน การ

สงเคราะหเ์บีย้ยังชีพผู้สูงอายุ)     

(สอดคล้องกับยุทธศาสาตร์จงัหวัดเชียงใหม่   ข้อ  4    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(2561-2565)  หน้า 137   ข้อ  15   )

เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000 บาท



จ านวนส ารองจา่ย 67,738 บาท

 - เพือ่ใช้จา่ยในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนและมีความจ าเป็นต่อชีวิต และทรัพย์สินของ

ประชาชน   เช่น ใช้ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาทีเ่กิดจากภัยธรรมชาติทีไ่ม่อาจ

คาดการณ์ได้ล่วงหน้า

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยเพือ่ช่วยเหลือ ประชาชนตามอ านาจ

หน้าทีข่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560  และแก้ไขเพิม่เติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2561              

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4 / ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 

2545 เร่ือง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน  2559 เร่ือง 

ซักซ้อมแนวทางการใช้งบประมาณ เพือ่ช่วยเหลือ ประชาชน กรณีเกิดสาธารณภัยของ

องค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว2145 ลงวันที่ 11 ต.ค. 

2560 เร่ือง   ประกาศกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น เร่ือง หลัก เกณฑ์วิธีการ

ปฏิบัติงานศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น    

 5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด  ทีม่ท 0810.7/ว6768 ลว 29 พ.ย. 2560   

เร่ือง  แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 516 ลงวันที่ 22 

กุมภาพันธ์  2561 เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการจดัต้ังศูนย์ปฎิบัติการร่วมใน 

7)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0810.4/ว1632 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 

2561  เร่ือง  การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย  น้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่า

ไหลหลากและดินโคลนถล่ม ปี 2561 8)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 

0810.5/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561เร่ือง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย

หนาว พ.ศ.2561-2562 

9)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0810.5/ว 305 ลว22 มกราคม 2562  

เร่ือง  การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 -2562

10)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ทีม่ท 0810.4/ว 588 ลงวันที่  13 

กุมภาพันธ์ 2562 เร่ือง   การเตรียม ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งป ี2562

11)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนทีสุ่ด  ที่ มท 0810.4/ว1273 ลว 25 มีนาคม  

2562 เร่ือง การเตรียม ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งป ี2562

12)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0820.3/ว6884  ลงวันที่ 1 เมษายน 

2562  เร่ือง  การแก้ไขปัญหาหมอกควันและผุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 



จ านวน

จ านวน

 - เพือ่จา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักสุขภาพต าบลย้ังเมินตาม หลักเกณฑ์ฯที่

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติก าหนด (อบต.สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 

40 ของค่าบริการสาธารณสุขทีไ่ด้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ แหง่ชาติ) เพือ่ใช้

ในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในท้องถิ่น 

 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้ 

1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0891.3/ ว 1263 ลว 30 

พ.ค. 2557 เร่ือง  แจง้ประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจดัการ

กองทุน หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที่

2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เร่ือง การก าหนดหลักเกณฑ์

เพือ่สนับสนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจดัการองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพืน้ทีพ่.ศ.2557  และแก้ไขเพิม่เติม  พ.ศ.2561

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการต้ังงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

(สอดคล้องกับยุทธศาสาตร์จงัหวัดเชียงใหม่   ข้อ    4   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(2561-2565)  หน้า  158  ข้อ  4   )

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 173,000 บาท

รายจา่ยตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลย้ังเมิน 75,000 บาท

 5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด  ทีม่ท 0810.7/ว6768 ลว 29 พ.ย. 2560   

เร่ือง  แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 516 ลงวันที่ 22 

กุมภาพันธ์  2561 เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการจดัต้ังศูนย์ปฎิบัติการร่วมใน 

7)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0810.4/ว1632 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 

2561  เร่ือง  การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย  น้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่า

ไหลหลากและดินโคลนถล่ม ปี 2561 8)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 

0810.5/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561เร่ือง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย

หนาว พ.ศ.2561-2562 

9)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0810.5/ว 305 ลว22 มกราคม 2562  

เร่ือง  การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 -2562

10)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ทีม่ท 0810.4/ว 588 ลงวันที่  13 

กุมภาพันธ์ 2562 เร่ือง   การเตรียม ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งป ี2562

11)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนทีสุ่ด  ที่ มท 0810.4/ว1273 ลว 25 มีนาคม  

2562 เร่ือง การเตรียม ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งป ี2562

12)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0820.3/ว6884  ลงวันที่ 1 เมษายน 

2562  เร่ือง  การแก้ไขปัญหาหมอกควันและผุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 



- เพือ่จา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญพนักงานส่วนต าบล เพือ่ช่วยเหลือ

แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  เงินช่วยเหลือ บ าเหน็จตกทอด ต้ังจา่ยในอัตราร้อย ละ1 

ของรายได้โดยไม่รวมพันธบัตร เงินกู้ เงินทีม่ีผู้อุทิศ ให ้และเงินอุดหนุนทุกชนิด

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาจข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้อราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว 3466 ลงวันที่ 29 

ตุลาคม 2561  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว 2305 ลงวันที่ 26 

กรกฎาคม 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง การต้ังงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 

2562 เพือ่ส่งเงิน สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 



รายจา่ยตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุน

หลักประกนัสุขภาพต าบลย้ัง

เมิน

75,000             75,000             

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000.00        72,000.00         

เงินสมทบกองทุน 130,000.00       130,000.00        

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,945,200.00    4,945,200.00     

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 30,000.00        30,000.00         

เงินสมทบกองทุนบ าเน็จ

บ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น (กทบ.)
173,000.00       173,000.00        

ส ารองจา่ย 67,738.00        67,738.00         

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,920,000.00    1,920,000.00     

เงินค่าตอบแทนประจ า

ต าแหน่งนายก/รองนายก          42,120 42,120          

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,368,000   1,368,000      

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/  

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล
86,400        86,400          

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080      514,080         

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานการศานา

 วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสรา้งความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การเกษตรงบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

แผนงาน

บรหิารงาน

ทัว่ไป

รวม

งบบคุลากร

เงินเดือน 

(ฝ่าย

การเมือง)

แผนงาน

การศึกษา

งบกลาง งบกลาง

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน


