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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนําร้อน

อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนําร้อน

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนําร้อน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนําร้อนอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนําร้อนจึงขอชีแจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไป
นี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 38,025,083.44 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 15,807,561.03 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,156,343.03 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 2 โครงการ รวม 1,300.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จํานวน 27,165,207.57 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 187,084.94 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 297,405.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 301,494.30 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 28,826.80 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,772,497.53 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 11,577,899.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 5,260,045.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 17,898,047.31 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 5,526,726.25 บาท

งบบุคลากร จํานวน 6,406,204.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,458,251.06 บาท

งบลงทุน จํานวน 932,366.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,574,500.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 5,260,045.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 1,411,158.88 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนําร้อน
อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 182,117.64 170,000.00 100,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 335,218.00 330,000.00 330,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 284,999.16 250,000.00 250,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 14,983.50 40,000.00 40,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 817,318.30 790,000.00 720,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 18,378,162.77 16,510,000.00 18,010,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18,378,162.77 16,510,000.00 18,010,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,094,842.00 16,000,000.00 14,570,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13,094,842.00 16,000,000.00 14,570,000.00

รวม 32,290,323.07 33,300,000.00 33,300,000.00
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คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 6,655,068.65 8,255,800.00 8,936,300.00

งบบุคลากร 7,621,823.00 9,802,790.00 10,658,060.00

งบดําเนินงาน 4,757,207.22 7,403,410.00 7,613,980.00

งบลงทุน 6,842,277.82 5,495,500.00 3,674,160.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 25,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,263,000.00 2,317,500.00 2,392,500.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 28,139,376.69 33,300,000.00 33,300,000.00

รวม 28,139,376.69 33,300,000.00 33,300,000.00
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ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนําร้อน

อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนํ้าร้อน

อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,887,350

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 95,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,494,960

แผนงานสาธารณสุข 230,000

แผนงานเคหะและชุมชน 6,966,390

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 185,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 330,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 175,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 8,936,300

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,300,000
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,905,680 0 1,635,060 7,540,740

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 0 0 2,052,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,852,960 0 1,635,060 5,488,020

งบดําเนินงาน 2,645,430 10,000 548,880 3,204,310

    ค่าตอบแทน 736,430 0 106,880 843,310

    ค่าใช้สอย 1,259,000 10,000 342,000 1,611,000

    ค่าวัสดุ 390,000 0 100,000 490,000

    ค่าสาธารณูปโภค 260,000 0 0 260,000

งบลงทุน 74,800 0 15,000 89,800

    ค่าครุภัณฑ์ 74,800 0 15,000 89,800

งบรายจ่ายอื่น 25,000 0 0 25,000

    รายจ่ายอื่น 25,000 0 0 25,000

งบเงินอุดหนุน 27,500 0 0 27,500

    เงินอุดหนุน 27,500 0 0 27,500

                                             รวม 8,678,410 10,000 2,198,940 10,887,350

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน รวม

งบดําเนินงาน 95,000 95,000

    ค่าใช้สอย 95,000 95,000

                                             รวม 95,000 95,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนําร้อน

อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
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แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,313,060 0 1,313,060

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,313,060 0 1,313,060

งบดําเนินงาน 286,100 1,830,800 2,116,900

    ค่าตอบแทน 111,100 0 111,100

    ค่าใช้สอย 130,000 653,400 783,400

    ค่าวัสดุ 45,000 1,131,400 1,176,400

    ค่าสาธารณูปโภค 0 46,000 46,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,065,000 2,065,000

    เงินอุดหนุน 0 2,065,000 2,065,000

                                             รวม 1,599,160 3,895,800 5,494,960

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบดําเนินงาน 90,000 90,000

    ค่าใช้สอย 90,000 90,000

งบเงินอุดหนุน 140,000 140,000

    เงินอุดหนุน 140,000 140,000

                                             รวม 230,000 230,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,518,060 0 286,200 1,804,260

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,518,060 0 286,200 1,804,260

งบดําเนินงาน 763,920 0 813,850 1,577,770

    ค่าตอบแทน 286,920 0 21,850 308,770

    ค่าใช้สอย 307,000 0 652,000 959,000

    ค่าวัสดุ 170,000 0 140,000 310,000

งบลงทุน 20,000 3,514,360 50,000 3,584,360

    ค่าครุภัณฑ์ 20,000 0 50,000 70,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 3,514,360 0 3,514,360

                                             รวม 2,301,980 3,514,360 1,150,050 6,966,390
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 135,000 135,000

    ค่าใช้สอย 135,000 135,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000

    เงินอุดหนุน 50,000 50,000

                                             รวม 185,000 185,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเที่ยว รวม

งบดําเนินงาน 170,000 40,000 10,000 220,000

    ค่าใช้สอย 170,000 40,000 10,000 220,000

งบเงินอุดหนุน 0 70,000 40,000 110,000

    เงินอุดหนุน 0 70,000 40,000 110,000

                                             รวม 170,000 110,000 50,000 330,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 85,000 90,000 175,000

    ค่าใช้สอย 50,000 90,000 140,000

    ค่าวัสดุ 35,000 0 35,000

                                             รวม 85,000 90,000 175,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,936,300 8,936,300

    งบกลาง 8,936,300 8,936,300

                                             รวม 8,936,300 8,936,300
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนําร้อน
อําเภอ ฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

 

รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดภาษีอากร

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 80,000.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 115,756.73 106,712.19 124,954.56 120,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 26,562.96 28,189.77 31,452.08 30,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีป้าย 12,795.00 16,955.00 25,711.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 155,114.69 151,856.96 182,117.64 170,000.00 100,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,296.00 2,982.00 3,118.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 310,400.00 316,980.00 323,260.00 310,000.00 0.00 % 310,000.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 940.00 9,490.00 8,840.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 800.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 315,436.00 329,452.00 335,218.00 330,000.00 330,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 307,675.00 310,048.50 284,999.16 250,000.00 0.00 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 307,675.00 310,048.50 284,999.16 250,000.00 250,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 8,500.00 92,600.00 10,000.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 16,703.80 2,271.40 4,983.50 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 25,203.80 94,871.40 14,983.50 40,000.00 40,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 505,473.98 806,994.71 900,184.52 720,000.00 18.06 % 850,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,744,806.44 8,139,667.26 8,854,420.88 8,000,000.00 10.38 % 8,830,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,751,494.96 2,751,538.88 3,118,740.52 2,930,000.00 2.39 % 3,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 341,166.45 401,279.80 323,975.43 400,000.00 -20.00 % 320,000.00

     ภาษีสุรา 1,154,367.72 1,167,201.54 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 2,483,054.48 2,812,818.38 4,688,068.21 3,900,000.00 15.38 % 4,500,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 40,557.40 47,629.62 43,026.22 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 39,376.98 36,414.26 36,257.15 40,000.00 0.00 % 40,000.00

     เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 44,811.94 47,720.16 47,762.84 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 340,337.00 417,320.00 365,727.00 450,000.00 -11.11 % 400,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,445,447.35 16,628,584.61 18,378,162.77 16,510,000.00 18,010,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 6,547,984.00 12,754,465.00 13,094,842.00 16,000,000.00 -8.94 % 14,570,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 6,547,984.00 12,754,465.00 13,094,842.00 16,000,000.00 14,570,000.00

รวมทุกหมวด 22,796,860.84 30,269,278.47 32,290,323.07 33,300,000.00 33,300,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนํ้าร้อน

อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,300,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 100,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 80,000 บาท
ประมาณการตามผู้อยู่ในข่ายชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ภาษีป้าย จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการตามผู้อยู่ในข่ายชําระภาษีป้าย

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 330,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 310,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 12,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 250,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 250,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 40,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,010,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 850,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2561
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,830,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2561
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,000,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2561
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 320,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง ปี 2561
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,500,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2561 
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 400,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2561

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 14,570,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 14,570,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณไว้ในปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา โดย
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2561 ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล ประกอบด้วย
-เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว)
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
-เงินอุดหนุนสําหรับอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย
-เงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ เงินเดือน ค่าตอบ
แทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้
ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
-เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข
-เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
-เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 338,568 469,080 9.59 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 42,120 42,120 28,354 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 28,354 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 86,400 86,400 81,987 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1,281,600 1,281,600 1,242,240 1,228,000 11.4 % 1,368,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,966,320 1,966,320 1,719,503 1,867,720 2,052,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,901,896 1,842,198 2,203,358 2,710,490 15.45 % 3,129,180

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 24,000

เงินประจําตําแหน่ง 79,800 84,000 84,000 110,000 14.55 % 126,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 166,095 176,520 186,960 197,940 4.67 % 207,180

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 645 0 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 136,820 138,720 144,020 223,130 19.93 % 267,600

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 20,700 15,400 16,290 -7.92 % 15,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนํ้าร้อน
อําเภอฝาง    จังหวัดเชียงใหม่
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินอื่นๆ 79,800 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,389,056 2,346,138 2,717,738 3,341,850 3,852,960

รวมงบบุคลากร 4,355,376 4,312,458 4,437,241 5,209,570 5,905,680

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 70,200 564,200 11.03 % 626,430

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 43,968 44,565 60,000 75,000 20 % 90,000

รวมค่าตอบแทน 43,968 44,565 130,200 639,200 736,430

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 364,352.3 447,661.45 243,364.82 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อ
เสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ 0 0 0 145,200 -29.75 % 102,000

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติ
งานดูแล รักษาความสะอาด ของอาคาร
สํานักงาน อาคารต่างๆ ภายในที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบล

0 0 0 102,000 0 % 102,000

ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใด 0 0 0 100,000 0 % 100,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 98,405 31,693 281,349 200,000 0 % 200,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 84,882 0 0 0 % 0

(2) ค่าลงทะเบียนสําหรับลงทะเบียนใน
การฝึกอบรม/ประชุม สัมมนา 0 27,600 0 0 0 % 0

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัด
นิทรรศการ ออกร้าน ฯลฯ 0 19,920 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

(5) โครงการรณรงค์  ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 0 9,900 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ 
ออกร้าน ฯลฯ 0 0 50,000 50,000 -20 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 15,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 75,362 0 15,076 200,000 -25 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการฝึก
อบรม/สัมมนา 64,000 0 0 0 0 % 0

ค่าลงทะเบียนสําหรับลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา 0 0 29,600 0 0 % 0

โครงการจัดการเลือกตั้ง 0 0 0 114,300 162.47 % 300,000

โครงการจัดตั้งศุูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนํ้าร้อน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
หรือลดขั้นตอนการทํางานการบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานแก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้า
หน้าที่

46,740 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 30,000 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมคุุณธรรมและจริยธรรม 
ตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นระดับอําเภอ

0 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการองค์การบริหารส่วนตําบลโป่ง
นํ้าร้อนเคลื่อนที่พบประชาชน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กร

0 0 0 0 100 % 150,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 39,669.28 56,949.81 26,245.73 60,000 -33.33 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 733,528.58 678,606.26 645,635.55 1,026,500 1,259,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 95,892 66,378 96,409 100,000 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,980 4,990 4,815 35,000 -42.86 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 29,994 27,567 28,100 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 11,000 3,450 0 80,000 -62.5 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 94,514.9 82,094.5 86,941.1 100,000 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 76,290 49,370 77,819 100,000 0 % 100,000

วัสดุอื่น 1,580 23,345 16,430 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 324,250.9 257,194.5 310,514.1 465,000 390,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 149,627.76 129,777.13 155,721.74 160,000 0 % 160,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 12,635 8,693 11,021 15,000 0 % 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 19,058.84 17,650.72 17,863.15 30,000 -33.33 % 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 9,307 11,795 12,762 15,000 0 % 15,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 45,930.58 45,078 45,722 50,000 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 236,559.18 212,993.85 243,089.89 270,000 260,000

รวมงบดําเนินงาน 1,338,306.66 1,193,359.61 1,329,439.54 2,400,700 2,645,430
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 98,950 4,900 84,700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 52,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0 0 0 19,300 -100 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ค่าจัดซื้อสายส่งนํ้าดับเพลิงชนิดยาง
สังเคราะห์ 19,850 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0 7,900 0 0 0 % 0

2) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 16,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 0 16,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (In Tank Printer) 0 0 0 0 100 % 4,300

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 0 0 0 0 100 % 3,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 18,404 99,937.6 86,007.82 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงยานพาหนะ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 189,204 128,737.6 170,707.82 85,300 74,800

รวมงบลงทุน 189,204 128,737.6 170,707.82 85,300 74,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น 15,000 15,000 0 0 0 % 0

โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ อบต
.โป่งนํ้าร้อน

0 0 0 25,000 0 % 25,000

รวมรายจ่ายอื่น 15,000 15,000 0 25,000 25,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 15,000 15,000 0 25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19,858.51 19,966.53 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 74,000 100,000 40,000 0 0 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอฝาง 0 0 0 27,500 0 % 27,500

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอฝาง (ศป.ปส
.อ.ฝาง) 

0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 93,858.51 119,966.53 40,000 77,500 27,500

รวมงบเงินอุดหนุน 93,858.51 119,966.53 40,000 77,500 27,500

รวมงานบริหารทั่วไป 5,991,745.17 5,769,521.74 5,977,388.36 7,798,070 8,678,410

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 8,685 975 450 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 8,685 975 450 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 8,685 975 450 10,000 10,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 8,685 975 450 10,000 10,000

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 716,196 595,988 644,807 801,640 72.38 % 1,381,860

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 16,000 24,000 55 % 37,200

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 21,000 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 148,560 155,280 160,110 168,840 3.06 % 174,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 10,860 4,140 690 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 875,616 755,408 821,607 1,015,480 1,635,060

รวมงบบุคลากร 875,616 755,408 821,607 1,015,480 1,635,060

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 75,030 26.46 % 94,880

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,807 4,200 6,600 10,000 20 % 12,000

รวมค่าตอบแทน 3,807 4,200 6,600 85,030 106,880

วันที่พิมพ์ : 17/7/2562  09:49:16 หน้า : 7/37

20 



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 40,000 1,500 90,950 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อ
เสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ 0 0 0 58,000 75.86 % 102,000

ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใด 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 35,936 22,468 120,000 -16.67 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 26,066 0 0 0 0 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/สัมมนา 47,900 17,700 0 0 0 % 0

ค่าลงทะเบียนสําหรับลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา 0 0 43,400 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0 0 0 0 100 % 110,000

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์

86,080 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 16,128.73 1,280 450 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 216,174.73 56,416 157,268 308,000 342,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 41,015 44,573.05 37,908 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,985 28,780 48,700 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 68,000 73,353.05 86,608 100,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 287,981.73 133,969.05 250,476 493,030 548,880
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 0 3,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 29,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 29,000 3,800 0 0 15,000

รวมงบลงทุน 29,000 3,800 0 0 15,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,192,597.73 893,177.05 1,072,083 1,508,510 2,198,940

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,193,027.9 6,663,673.79 7,049,921.36 9,316,580 10,887,350

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการอบรม ทบทวน ซ้อมภัยแผน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 0 38,350 0 0 0 % 0

3) โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนช่วงเทศกาล 0 16,600 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน ช่วงเทศกาล 0 0 19,125 0 0 % 0

โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
ช่วงเทศกาล 10,000 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 0 0 39,575 30,000 -33.33 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 0 0 29,875 20,000 50 % 30,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสา
สมัครป้องกันและดับไฟป่า 0 0 26,675 0 0 % 0

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

โครงการรณรงค์ความปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ 
(7 วันแห่งความปลอดภัย)

0 0 0 20,000 25 % 25,000

โครงการอบรมทบทวนซ้อมภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 39,950 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 49,950 54,950 115,250 90,000 95,000

รวมงบดําเนินงาน 49,950 54,950 115,250 90,000 95,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

ครุภัณฑ์อื่น-ป้ายลดความเร็ว 29,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 29,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 29,000 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 84,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 84,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 84,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 162,950 54,950 115,250 90,000 95,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 162,950 54,950 115,250 90,000 95,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 309,374 520,477 675,300 788,340 6.67 % 840,900

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 42,540 285,480 230,080 340,760 11.56 % 380,160

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 33,360 22,335 48,000 4.17 % 50,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 393,914 881,317 969,715 1,219,100 1,313,060

รวมงบบุคลากร 393,914 881,317 969,715 1,219,100 1,313,060

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 78,820 30.68 % 103,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 4,200 3,750 5,000 62 % 8,100

รวมค่าตอบแทน 0 4,200 3,750 83,820 111,100

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 165,000 188,000 116,300 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อ
สริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ 0 0 0 56,200 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใด 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 12,901 0 8,457 75,960 31.65 % 100,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/สัมมนา 20,000 0 0 0 0 % 0

ค่าลงทะเบียนสําหรับลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา 0 0 16,500 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,300 17,600 4,700 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 199,201 205,600 145,957 162,160 130,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,291 4,200 14,896 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,400 0 14,870 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 29,691 4,200 29,766 45,000 45,000

รวมงบดําเนินงาน 228,892 214,000 179,473 290,980 286,100

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 49,600 3,150 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 49,600 3,150 0 0 0

รวมงบลงทุน 49,600 3,150 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 672,406 1,098,467 1,149,188 1,510,080 1,599,160

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2) โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ
งานของครูผู้ดูแลเด็ก 0 3,775 0 0 0 % 0

3) โครงการอบรมให้ความรู้หนูน้อยฟัน
สวยสุขภาพดี 0 11,275 0 0 0 % 0

4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 0 378,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการตรวจนิเทศและประเมิน
คุณภาพการดําเนินงานตามมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 383,400 0 415,800 618,400 0 % 618,400

โครงการเสริมสร้างเด็กปฐมวัย
โภชนาการดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข 0 0 12,550 15,000 0 % 15,000

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และ
พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแล
เด็กและคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 11,550 25,000 -20 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 383,400 393,050 439,900 668,400 653,400

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 12,000 10,665 10,701 20,000 0 % 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 819,682.04 918,112 890,421.98 1,073,500 3.53 % 1,111,400

รวมค่าวัสดุ 831,682.04 928,777 901,122.98 1,093,500 1,131,400

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 12,565.39 12,597.26 16,463.56 30,000 -33.33 % 20,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 7,045 9,331 6,931 15,000 -33.33 % 10,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 14,646.16 15,151.2 15,151.2 16,000 0 % 16,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 34,256.55 37,079.46 38,545.76 61,000 46,000

รวมงบดําเนินงาน 1,249,338.59 1,358,906.46 1,379,568.74 1,822,900 1,830,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 9,300 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,300 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 9,300 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,718,900 1,920,000 1,973,000 0 0 % 0

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

อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าบง 0 0 0 20,000 -25 % 15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งนํ้าร้อน 0 0 0 15,000 0 % 15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวฝาย 0 0 0 15,000 0 % 15,000

อุดหนุนโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 0 0 0 1,920,000 4.17 % 2,000,000

รวมเงินอุดหนุน 1,718,900 1,920,000 1,973,000 1,990,000 2,065,000

รวมงบเงินอุดหนุน 1,718,900 1,920,000 1,973,000 1,990,000 2,065,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,977,538.59 3,278,906.46 3,352,568.74 3,812,900 3,895,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทํางาน
ช่วงปิดภาคเรียน 19,200 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 19,200 0 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 19,200 0 0 0 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 19,200 0 0 0 0

รวมแผนงานการศึกษา 3,669,144.59 4,377,373.46 4,501,756.74 5,322,980 5,494,960

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการควบคุมและเฝ้าระวังโรค
ติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 0 12,510 0 0 0 % 0

2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลโป่งนํ้าร้อน 0 21,600 0 0 0 % 0

3) โครงการให้ความรู้สุขภาพสตรี 0 9,950 0 0 0 % 0

โครงการจัดการขยะชุมชนตําบลโป่งนํ้า
ร้อน 0 0 0 100,000 -70 % 30,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 0 0 21,450 30,000 0 % 30,000

โครงการรักปลอดภัยอย่าไว้ใจเอดส์ 0 0 9,950 10,000 0 % 10,000

โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 0 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกัน
โรคที่เกิดในฤดูฝน 0 0 11,250 15,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกัน
โรคที่เกิดในฤดูร้อน 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกัน
โรคที่เกิดในฤดูหนาว  0 0 14,900 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 44,060 57,550 190,000 90,000

รวมงบดําเนินงาน 0 44,060 57,550 190,000 90,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 140,000 0 0 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 
บ้านหนองพนัง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 
บ้านดอน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 
บ้านหัวฝาย 0 0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 
บ้านท่าหัด 0 0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 
บ้านต้นผึ้ง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 6 
บ้านเปียงกอก 0 0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 7 
บ้านต้นผึ้งใต้ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 52,500 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 52,500 0 140,000 140,000 140,000

รวมงบเงินอุดหนุน 52,500 0 140,000 140,000 140,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 52,500 44,060 197,550 330,000 230,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 52,500 44,060 197,550 330,000 230,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสํารวจและจัดทําข้อมูลผู้ด้อย
โอกาส/คนไร้ที่พึ่ง 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 5,000 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 5,000 0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 5,000 0

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 612,034 605,943 736,840 866,220 19.01 % 1,030,860

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 3,315 0 14,200 48,000 -35 % 31,200

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 258,000 263,280 268,110 346,440 12.57 % 390,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 21,420 16,140 12,690 20,000 20 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 936,769 927,363 1,073,840 1,322,660 1,518,060

รวมงบบุคลากร 936,769 927,363 1,073,840 1,322,660 1,518,060
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27,650 36,400 84,700 203,890 32.39 % 269,920

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 11,236 10,750 13,050 15,500 9.68 % 17,000

รวมค่าตอบแทน 38,886 47,150 97,750 219,390 286,920

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 51,992.53 51,870.9 109,526.54 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อ
เสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ 0 0 0 56,000 82.14 % 102,000

ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใด 0 0 0 25,000 0 % 25,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 7,820 14,340 100,000 0 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 10,130 0 0 0 0 % 0

ค่าลงทะเบียนสําหรับลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 0 0 20,700 0 0 % 0

ค่าละทะเบียนในการฝึกอบรม/สัมมนา 8,500 0 0 0 0 % 0

ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทําการ อบต. 0 148,740 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 69,712 106,624.63 78,796 95,300 -16.05 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 140,334.53 315,055.53 223,362.54 276,300 307,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 33,267 10,025 30,412 35,000 0 % 35,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 30,758 25,800 38,700 50,000 -60 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 535 5,800 10,000 0 % 10,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 36,205.5 38,454.6 57,705.2 70,000 0 % 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,490 14,450 29,810 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 132,720.5 89,264.6 162,427.2 210,000 170,000

รวมงบดําเนินงาน 311,941.03 451,470.13 483,539.74 705,690 763,920

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 105,230 146,650 12,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 27,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 0 0 19,300 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยาน
พาหนะ 0 0 0 15,800 26.58 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 105,230 174,150 32,100 15,800 20,000

รวมงบลงทุน 105,230 174,150 32,100 15,800 20,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,353,940.03 1,552,983.13 1,589,479.74 2,044,150 2,301,980

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ 2 0 322,500 0 0 0 % 0
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค 
สนามกีฬาประจําหมู่บ้านสาธารณ
ประโยชน์บ้านท่าหัด หมู่ 4

0 0 449,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 4 บ้านท่า
หัด 0 0 590,870 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 3 บ้านหัวฝาย 39,000 0 0 0 0 % 0

 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านท่าหัด 210,000 0 0 0 0 % 0

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ 1 บ้านหนองพนัง 0 273,000 0 0 0 % 0

10.โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 
บ้านต้นผึ้งใต้ 0 51,000 0 0 0 % 0

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 3 บ้านหัวฝาย 0 105,000 0 0 0 % 0

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 3 บ้านหัวฝาย 0 117,000 0 0 0 % 0

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 3  บ้านหัวฝาย 0 46,000 0 0 0 % 0

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 4 บ้านท่าหัด 0 250,000 0 0 0 % 0

6.โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านท่าหัด 0 24,500 0 0 0 % 0

7.โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่  5 บ้านต้นผึ้ง 0 302,000 0 0 0 % 0

8.โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 
บ้านเปียงกอก 0 333,000 0 0 0 % 0
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9.โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านต้นผึ้งใต้ 0 276,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง 670,200 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน  คอนกรีตเสริม
เหล็ก ตั้งแต่บ้านนายหมาย   คําปัน เป็น
ต้นไป หมู่ 3 0 0 290,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 6 บ้านเปียงกอก 101,500 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยข้างวัดติดลํานํ้าแม่ใจ หมู่ 1 0 0 0 0 100 % 469,400

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตั้งแต่ข้างศาลเทพรักษ์ ถึงบ้าน
นางศศิวิมล  นิลมา หมู่ 4

0 0 0 514,300 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตั้งแต่ซอยบ้านนายวินัย  แซ่ควาง  
เป็นต้นไป หมู่ 3 0 0 68,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตั้งแต่ซอยบ้านนายสมบัติ  มา
ตระกูล 
เป็นต้นไป หมู่ 3

0 0 49,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตั้งแต่บ้านนายจากุย แซ่เจิ่ง เป็น
ต้นไป หมู่ 3

0 0 0 144,900 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตั้งแต่บ้านนายสมาน  พรมปัน ถึง
ที่นานางรส แสนแก้ว หมู่ 6

0 0 0 0 100 % 364,700

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตั้งแต่บ้านนายสุพัฒ  วิลัย เป็นต้น
ไป หมู่ 6 

0 0 0 757,700 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตั้งแต่สวนนายพิณ  วงศ์เมธา ถึงที่
นานายก้อน  คืนสันเที๊ยะ หมู่ 1 

0 0 0 527,900 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตั้งแต่สะพานลํานํ้าใจ ถึงบ้านใหม่
พัฒนา หมู่ 6

0 0 0 0 100 % 312,800

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 3 60,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 3 บ้านหัวฝาย 142,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 6 บ้านเปียงกอก 77,500 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านเปียงกอก 119,500 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังโรงปุ๋ย 
หมู่ 2

0 0 0 0 100 % 402,700

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเทคอนกรีต
ผิวจราจร หมู่ 2 ตั้งแต่บ้านนายจํานง  สุ
คํา  เป็นต้นไป

0 0 321,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บริเวณบ้าน
นํ้าบ่อ

0 0 99,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณสวน
นายณรงค์  วงค์ทิพย์  หมู่ 7 เชื่อมเขต
ติดต่อบ้านเปียงกอก หมู่ 6

0 0 0 0 100 % 245,100

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณสวนนายหล่อย ซอมน 
หมู่ 6

0 0 0 0 100 % 244,200

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 2 บริเวณสวนนายพนัส
บดินทร์  กันตวัฒธสกุล

0 0 95,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 2 บริเวณหมู่ 2 เชื่อมเขต 
หมู่ 5

0 0 311,000 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณสายทางบ้านเปียงกอก 

หมู่ 6

0 0 212,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตั้งแต่ที่นานางศรีก๋องคํา  บุญ
ส่ง ถึงที่นานายเสรี  คํามาเรือง หมู่ 5 

0 0 0 892,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางบัวจิ๋น  ดวง
ดอก ถึงบ้านนายเทียม  หน่อแก้ว หมู่ 7

0 0 0 497,700 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางมาตร  
ธีระสิงห์ เป็นต้นไป หมู่ 3

0 0 38,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางแรมจันทร์  สี
โย  เป็นต้นไป 

0 0 0 117,300 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางศศิวิมล นิลมา 
ถึงลําห้วยผึ้ง หมู่ 4

0 0 247,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางศิริพร  บัวเข็ม 
ถึงบ้านนายสุเชษฐ์  คําฟู หมู่ 2

0 0 0 379,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางสิงห์ทอง  ใบ
แสง ถึงบ้านนายเสนอ  ภิชัยวรรณ์ หมู่ 7

0 0 0 0 100 % 430,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายจันทร์แก้ว 
ยอดคํา ถึงบ้านนายอินทร  ณ สุวรรณ์ 
หมู่ 3

0 0 80,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายปั๋น  ปินใจ ถึง
บ้านนายประนอม  ทุนร่องช้าง หมู่ 1

0 0 144,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายปั๋น  วงค์ชัย 
ถึงบ้านนางแสงหล้า  อิ่นแก้ว หมู่ 4

0 0 197,000 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายมนัส  สุภา
ธาดา ถึง ลําเหมืองบ้าน หมู่ 5

0 0 185,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายสมนึก แซ่ต๋วง 
เป็นต้นไป หมู่ 3  

0 0 0 402,200 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายสุเชษฐ์  คําฟู 
ถึงบ้านนายทองดี  วงค์ลังกา หมู่ 2

0 0 0 344,400 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตั้งแต่วัดธัมมิกาวาส ถึงบ้าน
นายเพชร  โสวณา หมู่ 2

0 0 410,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตั้งแต่สวนนางยุพิน  หน่อ
วงค์ ถึงบ้านนายศรีนวล  ปิ่นอุต หมู่ 7 

0 0 0 641,600 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตั้งแต่สวนนายเฉลิม ธาดา 
เป็นต้นไป หมู่ 4

0 0 0 0 100 % 404,500

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณฝั่งตรงข้ามบ้านนาง
ปอน  หน่อวงค์ เป็นต้นไป หมู่ 7

0 0 87,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 1 ตั้งแต่บ้านนายจันติ๊บ  
พรมเสน เป็นต้นไป

0 0 288,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านดอน 160,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 3 ตั้งแต่บ้านนายฝุ่น คํา
เชื้อ ถึงสามแยกร้านเกมส์

0 0 267,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านท่าหัด 92,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านต้นผึ้ง 303,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 6 ตั้งแต่บ้านนางบัวเขียว 
ใจธรรม เป็นต้นไป

0 0 525,200 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 7 ตั้งแต่บ้านนางบัวเขียว 
วงค์ทิพย์ ถึงบ้านนายเลิศ แก้วยอดดี

0 0 293,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านต้นผึ้งใต้ 303,500 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองพนัง 244,500 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองพนัง 56,500 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณลํานํ้ามาว บ้านหัวฝาย หมู่ 
3

0 0 0 274,600 -100 % 0

โครงการขยายท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 3 บ้านหัวฝาย 59,600 0 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบ้านหนองพนัง ตั้งแต่บ้าน
นางจํานง ปัญญา ถึงบ้านนายยงยุทธ  คํา
เดช หมู่ 1 

0 0 196,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 4 ตั้งแต่บ้านนายเอกภพ  ใหม่
วงค์จันทร์ เป็นต้นไป

0 0 300,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมขยาย
ผิวจราจรลูกรัง 150,000 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง 0 0 896,900 312,000 41.33 % 440,960

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน 
สะพาน รางระบายนํ้า ท่อเหลี่ยม 0 354,100 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทางบ้านดอน หมู่ 2 - บ้าน
หัวฝาย หมู่ 3

0 0 0 88,000 -100 % 0
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ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

0 0 0 300,000 -33.33 % 200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,788,800 2,454,100 6,639,470 6,193,600 3,514,360

รวมงบลงทุน 2,788,800 2,454,100 6,639,470 6,193,600 3,514,360

รวมงานไฟฟ้าถนน 2,788,800 2,454,100 6,639,470 6,193,600 3,514,360

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 262,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 24,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 351,620 352,135 285,400 255,060 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,000 47,285 34,020 24,360 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 399,620 399,420 319,420 279,420 286,200

รวมงบบุคลากร 399,620 399,420 319,420 279,420 286,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 30,470 -28.29 % 21,850

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,470 21,850

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 375,492 386,004 463,688 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อ
เสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ 0 0 0 102,000 0 % 102,000

ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใด 0 0 0 500,000 0 % 500,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการธนาคารขยะในชุมชนและ
โรงเรียน 55,510 30,000 0 0 0 % 0

โครงการลด และคัดแยกขยะ 0 49,650 0 0 0 % 0

โครงการลดและคัดแยกขยะ 49,900 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 27,433 1,950 12,160 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 508,335 467,604 475,848 652,000 652,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 33,650 27,960 118,745 50,000 0 % 50,000

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 63,613 68,935.7 66,182.2 70,000 0 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 97,263 96,895.7 184,927.2 160,000 140,000

รวมงบดําเนินงาน 605,598 564,499.7 660,775.2 842,470 813,850

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 12,305 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยาน
พาหนะ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 12,305 0 0 50,000 50,000

รวมงบลงทุน 12,305 0 0 50,000 50,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,017,523 963,919.7 980,195.2 1,171,890 1,150,050

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,160,263.03 4,971,002.83 9,209,144.94 9,409,640 6,966,390

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

3) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
สตรีตําบลโป่งนํ้าร้อน 0 14,650 0 0 0 % 0

4) โครงการฝึกอบรมการทําขนมไทย 0 14,898 0 0 0 % 0

5) โครงการฝึกอบรมการทํานํ้าพริก 0 16,180 0 0 0 % 0

7) โครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และการค้ามนุษย์ 0 14,650 0 0 0 % 0

โครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรีและการค้ามนุษย์ 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ก่อนวัยอันควร 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนากายใจเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาคนและสังคมอย่างมี
คุณภาพ  0 0 13,650 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลโป่งนํ้าร้อน 0 0 17,850 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเด็ก
และเยาวชนตําบลโป่งนํ้าร้อน 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 0 0 0 0 100 % 30,000
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โครงการส่งเสริมการจัดทําบัญชีครัว
เรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการคุ้ม
ครองสิทธิสตรี 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  0 0 15,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 60,378 46,500 105,000 135,000

รวมงบดําเนินงาน 0 60,378 46,500 105,000 135,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอฝาง 0 0 0 0 100 % 50,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 85,000 20,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 85,000 20,000 0 0 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 85,000 20,000 0 0 50,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 85,000 80,378 46,500 105,000 185,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 85,000 80,378 46,500 105,000 185,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้อง
ถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติดอําเภอฝาง 0 29,185 0 0 0 % 0

2) โครงการแข่งขันแรลลี่จักรยานเพื่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 0 23,150 0 0 0 % 0

3) โครงการแข่งขันฟุตบอล "ซอคเกอร์
โป่งนํ้าร้อนคัพ" 0 41,335 0 0 0 % 0

4) โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต่อต้าน
ยาเสพติด 0 19,850 0 0 0 % 0

7) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 17,735 0 0 0 0 % 0

9) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 31,500 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยสาน
สัมพันธ์สายใยรักในครอบครัว 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น
สัมพันธ์อําเภอฝาง 25,940 0 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต่อต้านยา
เสพติด 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการแข่งขันกีฬาโป่งนํ้าร้อน
ปรองดองสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 124,825 0 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันฟุตบอล "ซอคเกอร์โป่ง
นํ้าร้อนคัพ" 0 0 48,895 50,000 0 % 50,000

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเสริม
สร้างจิตสํานึกแก่เด็กและเยาวชน 0 0 17,100 25,000 0 % 25,000
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 47,710 0 35,800 50,000 0 % 50,000

โครงการต้นกล้าศิลปะและการเรียนรู้วิถี
ชีวิตชุมชน 0 0 14,655 20,000 -100 % 0

โครงการประกวดเรียงความเยาวชน
จิตสํานึกรักบ้านเกิด 0 0 4,400 15,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออก
กําลังกายต้านภัยยาเสพติด 0 0 50,400 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชนตําบลโป่งนํ้าร้อนห่างไกลยา
เสพติด

14,450 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 230,660 145,020 171,250 190,000 170,000

รวมงบดําเนินงาน 230,660 145,020 171,250 190,000 170,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 230,660 145,020 171,250 190,000 170,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการจัดงานสืบสานประเพณีปี๋
ใหม่เมือง 0 8,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 
(สงกรานต์) 25,200 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานสืบสานประเพณียี่เป็ง 
(ลอยกระทง) 65,650 0 0 0 0 % 0

โครงการเรียนรู้และสืบสานประเพณีปี๋
ใหม่เมือง 0 0 11,100 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะ 
ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 0 0 14,355 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 90,850 8,500 25,455 35,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 90,850 8,500 25,455 35,000 40,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 25,000 20,000 10,000 0 0 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอฝาง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลโป่งนํ้าร้อน 0 0 0 0 100 % 60,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 70,000 60,000 60,000 0 0 % 0

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลโป่งนํ้าร้อน 0 0 0 60,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 95,000 80,000 70,000 70,000 70,000

รวมงบเงินอุดหนุน 95,000 80,000 70,000 70,000 70,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 185,850 88,500 95,455 105,000 110,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการหน้าบ้านน่ามองตามวิถึล้าน
นา 0 9,646 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

2) โครงการจัดแหล่งเรียนรู้สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวแบบ
บูรณาการ

0 6,030 0 0 0 % 0

3) โครงการข่วงวัฒนธรรมของดีบ้าน
เฮา (Street culture) 0 29,750 0 0 0 % 0

4) โครงการผลิตสื่อเพื่อการประชา
สัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 0 6,600 0 0 0 % 0

โครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 52,026 0 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 52,026 0 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 45,000 40,000 40,000 0 0 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอฝาง 0 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 45,000 40,000 40,000 40,000 40,000

รวมงบเงินอุดหนุน 45,000 40,000 40,000 40,000 40,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 45,000 92,026 40,000 50,000 50,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 461,510 325,546 306,705 345,000 330,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
วิเคราะห์คุณภาพดิน 0 17,540 0 0 0 % 0

2) โครงการอบรมการปลูกพืชแบบใช้
นํ้าหยด 0 12,550 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการผลิตสารอินทรีย์
ชีวภาพในการเกษตร 27,450 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ปลูกข้าวแบบประณีต 0 0 8,550 0 0 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานแก่
คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรตําบลโป่งนํ้าร้อน

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสาร
เคมีเพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชน 10,000 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการผลิตสารอินทรีย์ทด
แทนสารเคมีการเกษตร 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่แบบ
อินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

18,900 0 0 0 0 % 0

โครงการส่างเสริมการผลิตทางการ
เกษตรที่ดีและเหมาะสม 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการทําการเกษตร 0 0 12,550 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 56,350 30,090 21,100 20,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 25,300 15,980 14,880 35,000 0 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 25,300 15,980 14,880 35,000 35,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รวมงบดําเนินงาน 81,650 46,070 35,980 55,000 85,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

1) ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา 0 17,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 17,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 17,000 0 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 81,650 63,070 35,980 55,000 85,000

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่า 0 9,800 0 0 0 % 0

2) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่่งแวดล้อม 0 19,360 0 0 0 % 0

3) โครงการปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน
ตําบลโป่งนํ้าร้อน 0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 0 0 10,200 20,000 0 % 20,000

โครงการปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน 10,000 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก
ควันและไฟป่า 10,250 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่า 0 0 11,300 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในตําบลโป่งนํ้าร้อน 0 0 0 20,000 150 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 20,250 39,160 21,500 60,000 90,000

รวมงบดําเนินงาน 20,250 39,160 21,500 60,000 90,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ 20,250 39,160 21,500 60,000 90,000

รวมแผนงานการเกษตร 101,900 102,230 57,480 115,000 175,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 51,871 65,812 52,972 70,000 0 % 70,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 4,322,500 4,661,900 5,906,400 9.2 % 6,450,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 896,000 1,038,400 1,238,400 9.01 % 1,350,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 240,000 252,500 258,000 258,000 2.33 % 264,000

สํารองจ่าย 106,474.5 186,669.5 315,796.65 450,000 0 % 450,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 160,000 308,000 328,000 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 0 160,000 0 % 160,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 145,000 0 0 173,000 8.27 % 187,300

รวมงบกลาง 703,345.5 6,031,481.5 6,655,068.65 8,260,800 8,936,300

รวมงบกลาง 703,345.5 6,031,481.5 6,655,068.65 8,260,800 8,936,300
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รวมงบกลาง 703,345.5 6,031,481.5 6,655,068.65 8,260,800 8,936,300

รวมแผนงานงบกลาง 703,345.5 6,031,481.5 6,655,068.65 8,260,800 8,936,300

รวมทุกแผนงาน 17,589,641.02 22,650,695.58 28,139,376.69 33,300,000 33,300,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนํ้าร้อน
อําเภอ ฝาง   จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,678,410 บาท

งบบุคลากร รวม 5,905,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่
 - เงินเดือนนายก อบต.      เดือนละ 20,400 บาท
 - เงินเดือนรองนายก อบต. จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 11,220 บาท
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน   12   เดือน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก อบต./รองนายก ได้แก่
- ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก อบต. เดือนละ  1,750 บาท
- ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง รองนายก อบต. เดือนละ 880 บาท
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน   12  เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร ได้แก่
- ค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่ง นายก อบต.   เดือนละ  1,750  บาท
- ค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่ง รองนายก อบต. เดือนละ  880  บาท
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.เดือนละ7,200 บาท 
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,368,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่
- ตําแหน่ง ประธานสภา      เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง รองประธานสภา เดือนละ   9,180 บาท จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง สมาชิกสภาฯ   เดือนละ   7,200 บาท  จํานวน 12 อัตรา
- ตําแหน่ง เลขานุการสภาฯ เดือนละ  7,200 บาท จํานวน  1 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,852,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,129,180 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 10 อัตรา  
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตําบล 1 อัตรา 
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้ดํารง
ตําแหน่ง ปลัด อบต. และผู้ดํารงตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด ที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนกับเงินประจําตําแหน่งและมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ดังนี้
- ปลัด อบต.ค่าตอบแทน      เดือนละ 7,000 บาท                     
- หัวหน้าสํานักปลัด ค่าตอบแทน   เดือนละ 3,500 บาท 
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 207,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา 
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 267,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน 2 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
จํานวน 2 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน เป็นรายเดือน
ของ ปลัด อบต. เดือนละ  7,000  บาท โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 2,645,430 บาท
ค่าตอบแทน รวม 736,430 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 626,430 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
จํานวน 296,430 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าป่วยการ ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7271 ลงวันที่
 26 ธันวาคม 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560
3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
จํานวน 20,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1966 ลงวัน
ที่ 26 กันยายน 2560 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2559
4) เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ
จํานวน 10,000 บาท
ตามหนังสือสํานักงาน ก.อบต., ก.ท. และ กจ. ที่ มท 0809.1/ว381 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2546
5) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  จํานวน 200,000 บาท   
ตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งกําหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้งท้องถิ่น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้บริหาร อบต
. พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือ
สั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0803/1318
  ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

ค่าใช้สอย รวม 1,259,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติ

จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติ ที่ไม่มีตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง หรือพนักงานจ้าง
ปฏิบัติงาน หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลากําหนด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแล รักษาความสะอาด ของ
อาคารสํานักงาน อาคารต่างๆ ภายในที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแล
 รักษาความสะอาด ของอาคารสํานักงาน และอาคารต่างๆ ภายในที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบล
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อ
สร้าง  เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่มรายงาน  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
จ้างล้างอัดฉีดรถ  ค่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักงาน ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าสํารวจสุนัขและแมว ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการ แยกเป็น
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่า
ใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง  (ในปีงบ
ประมาณ  2561  มียอดรายรับจริง  18,378,162.77 บาทคํานวณได้ดัง
นี้ 18,378,162.77x1/100=  183,782 บาท) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548  
2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน
จํานวน 50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าบริการ
อื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม
3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมรับเสด็จส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ์  และผู้แทนพระองค์
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างการรับเสด็จ หรือ เกี่ยว
เนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุ
วงศ์  และผู้แทนพระองค์ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายไวนิลทรงพระ
เจริญ  ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าธงสัญลักษณ์ ค่าพานพุ่ม
 ดอกไม้สด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตามหนังสือสั่งการ จากหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0803.3/ว735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี และวันสําคัญต่างๆ
จํานวน  20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี และวันสําคัญต่างๆ หรือ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น วันปิยมหาราช วันคล้ายวันพระราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล
 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ ฯลฯ โครงการและกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น และ
สั่งให้องค์การบริหารส่วนตําบลเข้าร่วมกิจกรรม  โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการจัด
กิจกรรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ออกร้าน ฯลฯ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงสินค้า OTOP ของดีตําบลโป่ง
นํ้าร้อน ในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองฝาง จัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน กิจกรรมต่างๆ เช่น  ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน   การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/
ว735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักรหรือไปอบรม สัมมนา ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
 สัมมนา ประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนิน
งานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลที่สามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนดกรณีมีการเลือกตั้งใหม่ ยุบสภา หรือกรณีแทนตําแหน่งว่าง รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายสําหรับการประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่
 การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ แบบพิมพ์ ที่ใช้ในการ
เลือกตั้ง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 

โครงการจัดตั้งศุูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนํ้าร้อน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนตําบลโป่งนํ้าร้อน เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนินการ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
 ที่ มท 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 10 หน้า 177
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล

วันที่พิมพ์ : 17/7/2562  09:50:46 หน้า : 6/44

56 



โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานการบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้น
ตอนการทํางานการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต่อการ
ดําเนินการ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 8 หน้า 176
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
เชียงใหม่ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายระชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม รายจ่ายอื่นที่จําเป็นต่อ  โครงการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ข้อ 9  หน้า 178
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธร
รมาภิบาล และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย และเป็น
ธรรมในการให้บริการ

โครงการส่งเสริมคุุณธรรมและจริยธรรม ตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การ
ที่ดี

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ตามนโยบายกํากับดูแลองค์การที่ดี ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ราย
จ่ายอื่นที่จําเป็นต่อ  โครงการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ข้อ 2
 หน้า 173 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภาย
ใต้หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย และ
เป็นธรรมในการให้บริการ

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อําเภอ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
 และประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ
ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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โครงการองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนํ้าร้อนเคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนํ้าร้อน
เคลื่อนที่พบประชาชน เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนินการ    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน   การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ข้อ 9 หน้า 177
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กร

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการฯ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุและค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการดําเนินการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ข้อ 1 หน้า 172 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธร
รมาภิบาล และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็น
ธรรมในการให้บริการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สิน
อื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกติ เช่น โต๊ะเก้าอี้ เครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558

ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ที่ลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ที่มีลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ที่มีลักษณะวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่มีลักษณะ วัสดุสิ้นเปลือง  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559   

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่มีลักษณะวัสดุคงทน  ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 260,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน อาคารที่อยู่ในการดูแลขององค์การ
บริหารส่วนตําบล โดยพิจารณาจากอัตราค่าใช้จ่ายประกับการตั้งงบ
ประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 คํานวณจากฐานข้อมูล ดังนี้
1.ครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 BTU จํานวน 1 เครื่องๆ
 ละ 900 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 10,800 บาท
2.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,500 BTU  จํานวน 1 เครื่องๆ
 ละ 1,100 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 13,200 บาท
3.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU  จํานวน 9 เครื่องๆ
 ละ 1,500 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 162,000 บาท
4.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU  จํานวน 3 เครื่องๆ
 ละ 1,900 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 68,400 บาท
5.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU  จํานวน 1 เครื่องๆ
 ละ 2,000 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท
6.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU  จํานวน 3 เครื่องๆ
 ละ 2,200 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 79,200 บาท  รวม
ทั้งสิ้น  357,600 บาท

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต.

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าใช้บริการ
โทรศัพท์ในการติดต่อราชการ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าซื้อ
อากรแสตมป์

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสาร
ต่างๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ค่าเช่าพื้นที่เก็บ
ข้อมูลสําหรับเว็บไซต์หน่วยงาน ในการให้บริการ นักเรียน นัก
ศึกษา ประชาชนทั่วไป และรองรับการดําเนินงานต่างๆ เช่น การบันทึก
ข้อมูลผู้สูงอายุ บันทึกข้อมูลระบบ E-Plan  E-Laas ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 74,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 74,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562 ข้อ 7 หน้า 3

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (In Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถีงหมึกพิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562 ข้อ 42 หน้า 16
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อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จํานวน  5
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ 
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดัน
ไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562 ข้อ 58 หน้า 21

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงยานพาหนะ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งไม่รวม
ค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น

โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ อบต
.โป่งนํ้าร้อน

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างดําเนินโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการปฏิบัติงานของ อบต.โป่งนํ้าร้อน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ข้อ 4 หน้า 174
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธร
รมาภิบาล และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็น
ธรรมในการให้บริการ

งบเงินอุดหนุน รวม 27,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 27,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอฝาง จํานวน 27,500 บาท
โครงการงานรัฐพิธีประจําปี 2563
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอฝาง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   ข้อ 10
หน้า 178 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภาย
ใต้หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็น
ประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข้อ 6 หน้า 174
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธร
รมาภิบาล และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็น
ธรรมในการให้บริการ

งานบริหารงานคลัง รวม 2,198,940 บาท
งบบุคลากร รวม 1,635,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,635,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,381,860 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 5 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 37,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของผู้อํานวยการกองคลัง ที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนกับเงินประจําตําแหน่งและมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน อัตราเดือนละ 3,500 บาท 
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 174,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา 
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 548,880 บาท
ค่าตอบแทน รวม 106,880 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 94,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวัน
ที่ 29 กันยายน 2557 
3) หนังสือสํานักงาน กจ, กท และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ พนักงานส่วน
ตําบล ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้ 1)หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/1318 ลงวัน
ที่ 4 กรกฎาคม 2559

ค่าใช้สอย รวม 342,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติ

จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติ ที่ไม่มีตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง หรือพนักงานจ้าง
ปฏิบัติงาน หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลากําหนด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อ
สร้าง  เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่มรายงาน  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
จ้างล้างอัดฉีดรถ  ค่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักงาน ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักรหรือไปอบรม สัมมนา ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุม
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ได้แก่ ค่าจ้างพนักงานออกสํารวจ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550  หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท  0808.3/ว462 ลงวันที่ 29
 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67
 ลงวันที่ 9 มกราคม  2555 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ข้อ 2  หน้า 179
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธร
รมาภิบาล และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็น
ธรรมในการให้บริการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สิน
อื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกติ เช่น โต๊ะเก้าอี้ เครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ที่ลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559
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งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED 
สี  จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner 
ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150
 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562 ข้อ 51 หน้า 19

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 95,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นดําเนินการตามโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เช่นค่าป้าย  ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าอุปกรณ์ ค่าตอบ
แทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต่อการดําเนินโครงการฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ข้อ 1 หน้า 167
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบของ
ประชาชน
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โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.
เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์
ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต่อการดําเนินโครงการฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   ข้อ 3 หน้า
168 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบ
ของประชาชน

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟป่า จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟ
ป่า เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนินการโครงการฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 )ข้อ 1 หน้า139
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวด
ล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการรณรงค์ความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ (7 วันแห่งความปลอดภัย)

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการรณรงค์ความปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ (7 วันแห่งความปลอดภัย) เช่นค่า
ป้าย ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จําเป็นต่อการดําเนินโครงการ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว1634  ลงวันที่  22 กันยายน 2557,ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561,ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1346 ลง
วันที่ 29 มีนาคม 2562, ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1464 ลงวันที่ 5
 เมษายน  2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ข้อ 2 
หน้า 168 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อยและสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบ
ของประชาชน

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,599,160 บาท

งบบุคลากร รวม 1,313,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,313,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 840,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ดังนี้
-พนักงานส่วนตําบลสังกัดกองการศึกษา จํานวน 2 อัตรา 
จํานวน  587,040  บาท 
-ข้าราชการครู คศ. 1 จํานวน  1  อัตรา  จํานวน 253,860 บาท
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา ที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนกับเงินประจําตําแหน่งและมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน อัตราเดือนละ 3,500 บาท โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 380,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่งผู้ดูแล
เด็ก  จํานวน 3 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  ตําแหน่งผู้ดูแล
เด็ก  จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 286,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 111,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 103,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวัน
ที่ 29 กันยายน 2557 
3) หนังสือสํานักงาน กจ, กท และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานส่วนตําบล และ
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/1318
 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อ
สร้าง  เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่มรายงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
จ้างล้างอัดฉีดรถ ค่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักรหรือไปอบรม สัมมนา ของผู้บริหารท้องถิ่น
 สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจาก
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุม
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์
สินอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกติ เช่น โต๊ะเก้าอี้ เครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ที่ลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,895,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,830,800 บาท

ค่าใช้สอย รวม 653,400 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 618,400 บาท
1) ค่าอาหารกลางวัน  จํานวน  392,000  บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจํานวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหัดและศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดปิตยาราม จํานวนรวมทั้งสิ้น 80 คน อัตรามื้อละ 20
 บาทต่อวัน จํานวน 245 วัน 
2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน  136,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหัดและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดปิตยาราม รวมจํานวนทั้งสิ้น 80 คน อัตราคนละ 1,700
 บาท/ปี กําหนดเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่น
พัฒนาการ 
3) ค่าหนังสือเรียน จํานวน  16,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหัดและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดปิตยาราม จํานวนรวมทั้งสิ้น 80 คน อัตรา
คนละ 200 บาท/ปี 
4) ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน  16,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหัด
และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดปิตยาราม จํานวนรวมทั้งสิ้น 80
 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จํานวน  24,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหัด
และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดปิตยาราม จํานวนรวมทั้งสิ้น 80
 คน อัตราคนละ 300 บาท/ปี 
6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จํานวน  34,400  บาท 
 เพื่อจ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหัดและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดปิตยาราม จํานวนรวมทั้งสิ้น 80 คน อัตรา
คนละ 430 บาท/ปี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย มท 0816.2/ว2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2661-2565) ข้อ 3 หน้า 147
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต และ
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล 
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โครงการเสริมสร้างเด็กปฐมวัยโภชนาการดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างเด็กปฐมวัยโภชนาการ
ดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข โดยการอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็กและผู้
ปกครองเกี่ยวกับ การดูแลโภชนาอาหาร การการดูแลสุขภาพ การออก
กําลังกายของเด็กปฐมวัยในในศูนย์พัฒนาเด็ก 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข้อ 1 หน้า 146
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต และ
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล 

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของครูผู้
ดูแลเด็กและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครูผู้
ดูแลเด็ก ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน พัฒนาทักษะ ความรู้และเข้า
ใจในการปฏิบัติงานให้ครูผู้ดูแลเด็ก 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ข้อ 1 หน้า 180
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้
หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

ค่าวัสดุ รวม 1,131,400 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่มีลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เพื่อใช้ในกองการศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดมือ ช้อนส้อม ผงซัก
ฟอก สบู่ นํ้ายาล้างห้องนํ้า ไม้ถูพื้น กระดาษชําระ ตะกร้า
พลาสติก ถ้วย จาน แก้ว ที่นอน หมอน มุ้ง และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิก
จ่ายในประเภทนี้ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,111,400 บาท
1) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) จํานวน 958,100 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) รวมจํานวนทั้งสิ้น 500 คน
จํานวน 260 วัน สําหรับเด็กอนุบาล – ป.6 ของโรงเรียนในสังกัดคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
ต้นผึ้ง, โรงเรียนบ้านหัวฝาย, โรงเรียนบ้านโป่งนํ้าร้อน และโรงเรียนบ้าน
ป่าบง  
2) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 153,300 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) รวมจํานวนทั้งสิ้น 80 คน จํานวน 260
 วัน สําหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหัดและศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดปิตยาราม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข้อ 2 หน้า 146
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต และ
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล

ค่าสาธารณูปโภค รวม 46,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิด
ชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิด
ชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าธรรมเนียม
ในการใช้บริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสําหรับใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0890.3/ว2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552

งบเงินอุดหนุน รวม 2,065,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,065,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง จํานวน 20,000 บาท
โครงการเรียนรู้อาชีพการทําผ้าประดิษฐ์มงคล 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โครงการเรียนรู้อาชีพ
การทําผ้าประดิษฐ์มงคล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข้อ 6 หน้า 148
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตสอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าบง จํานวน 15,000 บาท
โครงการเรียนรู้อาชีพเกษตรพอเพียง 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านป่าบง ตามโครงการเรียนรู้
อาชีพเกษตรพอเพียง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข้อ 12 หน้า 151
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตสอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งนํ้าร้อน จํานวน 15,000 บาท
โครงการเรียนรู้อาชีพงานประดิษฐ์ของใช้ ของประดับ ของตกแต่งจาก
ไหมพรม 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านโป่งนํ้าร้อนตามโครงการเรียน
รู้อาชีพงานประดิษฐ์ของใช้ ของประดับ ของตกแต่งจากไหมพรม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข้อ 8 หน้า 149
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตสอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวฝาย จํานวน 15,000 บาท
โครงการเรียนรู้อาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นการทําเนื้อสวรรค์ 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝายตามโครงการเรียนรู้
อาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นการทําเนื้อสวรรค์ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข้อ 11 หน้า 150
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตสอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

อุดหนุนโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 2,000,000 บาท
โครงการอาหารกลางวัน
เพื่อจ่ายตามโครงการอาหารกลางวัน จัดสรร 100% รวมจํานวนทั้ง
สิ้น 500 คน อัตรามื้อละ 20 บาท/คน จํานวน 200 วัน ให้กับเด็กนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 4 แห่ง ได้แก่โรงเรียนบ้านต้น
ผึ้ง, โรงเรียนบ้านหัวฝาย, โรงเรียนบ้านโป่งนํ้าร้อน, โรงเรียนบ้านป่าบง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข้อ 14 หน้า 151
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต และ
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 230,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการขยะชุมชนตําบลโป่งนํ้าร้อน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการจัดการขยะชุมชนตําบลโป่งนํ้า
ร้อน เป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนินการ
โครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ) ข้อ 1 หน้า 142
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวด
ล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า เป็นค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
กิจกรรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120 ลงวันที่ 12
 มกราคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561, ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561, ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561, ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561, ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว4052
 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561, ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว827 ลงวันที่ 1
 มีนาคม 2562, ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1049 ลงวันที่ 15
 มีนาคม 2562, ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1795 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 6 หน้า 153
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต สอด
คล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการรักปลอดภัยอย่าไว้ใจเอดส์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักปลอดภัยอย่าไว้ใจเอดส์  เป็นค่า
ป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจกรรม ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 1 หน้า 152
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตสอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
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โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลส่ง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค  เป็นค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจกรรม ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ข้อ 2 หน้า 152
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตสอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองพนัง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนอง
พนัง ตามโครงการดังนี้
1) โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จํานวน 6,000 บาท
2) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จํานวน 6,000 บาท
3) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ จํานวน 8,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ไปเป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ข้อ 7 หน้า 154
 และ ข้อ 10-11 หน้า 155 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านดอน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านดอน ตาม
โครงการดังนี้
1) โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จํานวน 6,000 บาท
2) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จํานวน 9,000 บาท
3) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ จํานวน 5,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ไปเป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ข้อ 7 หน้า 154
 และ ข้อ 10-11 หน้า 155 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
คุณภาพชีวิตของประชาชน
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านหัวฝาย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านหัว
ฝาย ตามโครงการดังนี้
1) โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จํานวน 6,000 บาท
2) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จํานวน 9,000 บาท
3) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ จํานวน 5,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ไปเป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ข้อ 7 หน้า 154
 และ ข้อ 10-11 หน้า 155 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านท่าหัด จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านท่า
หัด ตามโครงการดังนี้
1) โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จํานวน 6,000 บาท
2) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จํานวน 6,000 บาท
3) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ จํานวน 8,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ไปเป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ข้อ 7 หน้า 154
 และ ข้อ 10-11 หน้า 155 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านต้นผึ้ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านต้น
ผึ้ง ตามโครงการดังนี้
1) โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จํานวน 6,000 บาท
2) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จํานวน 6,000 บาท
3) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ จํานวน 8,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ไปเป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ข้อ 7 หน้า 154
 และ ข้อ 10-11 หน้า 155 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านเปียงกอก จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านเปียงก
อก ตามโครงการดังนี้
1) โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จํานวน 6,000 บาท
2) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จํานวน 6,000 บาท
3) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ จํานวน 8,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ไปเป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ข้อ 7 หน้า 154
 และ ข้อ 10-11 หน้า 155 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านต้นผึ้งใต้ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านต้นผึ้ง
ใต้ ตามโครงการดังนี้
1) โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จํานวน 6,000 บาท
2) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  จํานวน 6,000 บาท
3) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ จํานวน 8,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ไปเป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ข้อ 7 หน้า 154
 และ ข้อ 10-11 หน้า 155 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,301,980 บาท

งบบุคลากร รวม 1,518,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,518,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,030,860 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  จํานวน 4 อัตรา 
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 31,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตําบล 2 อัตรา 
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของผู้อํานวยการกองช่าง ที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนกับเงินประจําตําแหน่งและมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน อัตราเดือนละ 3,500 บาท โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 390,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา 
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา 
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 763,920 บาท
ค่าตอบแทน รวม 286,920 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 269,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  จํานวน 119,920 บาท
-เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวัน
ที่ 29 กันยายน 2557 
3) หนังสือสํานักงาน กจ, กท และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
2) เงินตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง จํานวน  150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156
 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 และประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนํ้า
ร้อน เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้
รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง บุคคล ผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้
ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ พนักงานส่วน
ตําบล ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/1318
 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 

ค่าใช้สอย รวม 307,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติ

จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติ ที่ไม่มีตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง หรือพนักงานจ้าง
ปฏิบัติงาน หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลากําหนด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อ
สร้าง  เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่มรายงาน  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
จ้างล้างอัดฉีดรถ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างออกแบบ รับรองแบบ
งานก่อสร้าง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักรหรือไปอบรม สัมมนา ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุม
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สิน
อื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกติ เช่น โต๊ะเก้าอี้ เครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ที่ลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ที่มีลักษณะวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ที่มีลักษณะวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่มีลักษณะวัสดุสิ้นเปลือง ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่มีลักษณะวัสดุคงทน  ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งไม่รวม
ค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,514,360 บาท
งบลงทุน รวม 3,514,360 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,514,360 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดติดลํานํ้าแม่ใจ หมู่ 1 จํานวน 469,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดติดลํานํ้า
แม่ใจ หมู่ 1 ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 175
 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ลง
ดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตําบลโป่งนํ้าร้อน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน มาตรา 66, 67 (1)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ข้อ 5 หน้า 87
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่นและ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชนการค้า สู่
สากลสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม
การเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า สู่สากล
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายสมาน  พรมปัน ถึง
ที่นานางรส แสนแก้ว หมู่ 6

จํานวน 364,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนาย
สมาน  พรมปัน ถึงที่นานางรส แสนแก้ว หมู่ 6 ปริมาณงานถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15
 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร  ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตําบลโป่งนํ้าร้อน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลm พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน มาตรา 66, 67 (1)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ข้อ 70 หน้า 120
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่นและ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชนการค้า สู่
สากล

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สะพานลํานํ้าใจ ถึงบ้านใหม่
พัฒนา หมู่ 6

จํานวน 312,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สะพานลํานํ้าใจ ถึง
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 6 ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3
 เมตร ยาว157 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 471
 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนํ้าร้อน  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน มาตรา 66, 67 (1)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ข้อ 73 หน้า 122
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชนการค้า สู่
สากล

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังโรงปุ๋ย หมู่ 2 จํานวน 402,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังโรง
ปุ๋ย หมู่ 2 ปริมาณงานท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.50
 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 20 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้อง
ถิ่น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน มาตรา 66, 67 (1)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ข้อ 17 หน้า 93
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า สู่
สากล
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โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณสวนนายณรงค์  วงค์ทิพย์  หมู่ 7 เชื่อม
เขตติดต่อบ้านเปียงกอก หมู่ 6

จํานวน 245,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณสวนนายณรงค์  วงค์ทิพย์  หมู่ 7
 เชื่อมเขตติดต่อบ้านเปียงกอก หมู่ 6 ปริมาณงานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 1-2.10 x 1.80 x 7 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ
 อปท.
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน มาตรา 66, 67 (1)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ข้อ 84 หน้า 127

จํานวน 244,200 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสอดคล้องกับ 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การส่งเสริมและ 
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชนการค้า สู่ 
สากล

โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสวนนายหล่อย ซอมน 
หมู่ 6

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสวนนาย
หล่อ ย ซอมน หมู่ 6 ปริมาณงานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

 1-2.10 x 1.80 x 7 เมตร ตามแบบ มาตรฐานงานทางสําหรับ อปท.
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงปัจจุบัน มาตรา 66, 67 (1)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ข้อ 72 หน้า 121 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสอดคล้องกับ 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การส่งเสริมและ 
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชนการค้า สู่ 
สากล

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางสิงห์ทอง  
ใบแสง ถึงบ้านนายเสนอ  ภิชัยวรรณ์ หมู่ 7

จํานวน 430,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนาง
สิงห์ทอง  ใบแสง ถึงบ้านนายเสนอ  ภิชัยวรรณ์ หมู่ 7 ปริมาณงานราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 186
 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนํ้าร้อน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน มาตรา 66, 67 (1)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ข้อ 85 หน้า 128
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชนการค้า สู่
สากล
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สวนนายเฉลิม 
ธาดา เป็นต้นไป หมู่ 4

จํานวน 404,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สวนนาย
เฉลิม ธาดา เป็นต้นไป หมู่ 4 ปริมาณงานรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 175 เมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตําบลโป่งนํ้าร้อน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน มาตรา 66, 67 (1)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ข้อ 44 หน้า 107
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า สู่
สากล

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 440,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนํ้าร้อน มี
วัตถุประสงค์เพื่อบํารุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง รวมถึงยืดอายุการใช้งาน
และให้ใช้งานได้ตามปกติ มีวิธีดําเนินงานบํารุง ซ่อมแซม ปรับปรุง โดย
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จําเป็นสําหรับบํารุง
รักษา ซ่อมแซม ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 93 หน้า 131
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน  และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1
 การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,150,050 บาท
งบบุคลากร รวม 286,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 286,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 262,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  จํานวน 2 อัตรา 
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง จํานวน 2 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 813,850 บาท
ค่าตอบแทน รวม 21,850 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 21,850 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวัน
ที่ 29 กันยายน 2557 
3) หนังสือสํานักงาน กจ, กท และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

ค่าใช้สอย รวม 652,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติ

จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติ ที่ไม่มีตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง หรือพนักงานจ้าง
ปฏิบัติงาน หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลากําหนด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อ
สร้าง  เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่มรายงาน  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
จ้างล้างอัดฉีดรถ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูล
ฝอย และสิ่งปฏิกูล ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สิน
อื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกติ เช่น โต๊ะเก้าอี้ เครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ที่มีลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ที่มีลักษณะวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่มีลักษณะวัสดุสิ้นเปลือง ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งไม่รวม
ค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 185,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ก่อนวัยอันควร ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ป้าย ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รายจ่ายอื่นที่จําเป็นต่อ
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 7 หน้า 159
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และ
คุณภาพชีวิต  และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการพัฒนากายใจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการพัฒนากายใจเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รายจ่ายอื่นที่จําเป็น
ต่อ  โครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 12 หน้า 161
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และ
คุณภาพชีวิต  และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลโป่งนํ้าร้อน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบล
โป่งนํ้าร้อน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รายจ่ายอื่นที่จําเป็นต่อ
โครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 4 หน้า 158
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และ
คุณภาพชีวิต  และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเด็กและเยาวชนตําบลโป่งนํ้าร้อน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเด็กและ
เยาวชนตําบลโป่งนํ้าร้อน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รายจ่ายอื่นที่จํา
เป็นต่อ  โครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 13 หน้า 161
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และ
คุณภาพชีวิต  และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รายจ่ายอื่นที่จํา
เป็นต่อ  โครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 8 หน้า 159
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และ
คุณภาพชีวิต  และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการเยาวชนอาสาพัฒนา
ชุมชน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รายจ่ายอื่นที่จําเป็น
ต่อ  โครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 10 หน้า 160
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และ
คุณภาพชีวิต  และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
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โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตําบลโป่งนํ้าร้อน เช่น ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนินการ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560, ที่ มท 0810.6
/ว1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561,ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว3334
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.6/ว3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข้อ 1 หน้า 170
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของ
ประชาชน   

โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รายจ่ายอื่นที่จําเป็นต่อ  โครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 11 หน้า 160
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และ
คุณภาพชีวิต  และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอฝาง จํานวน 50,000 บาท
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อําเภอฝาง
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อําเภอฝาง (ศป.ปส.อ.ฝาง)  ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อําเภอฝาง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 2 หน้า 170
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบ
ร้อย และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 4
 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยสานสัมพันธ์สายใยรักในครอบครัว จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยสานสัมพันธ์
สายใยรักในครอบครัว เป็นการงส่งเสริมการเล่นกีฬา ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพที่แข็งแรง เสริมสร้างความรักและความผูกพันของเด็กปฐมวัยและ
ผู้ปกครองในตําบลโป่งนํ้าร้อน เช่น ค่าเตรียมสนามการแข่งขัน ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ฯลฯ
 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข้อ 7 หน้า 164
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต และ
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล

โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต่อต้านยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเปตองต่อต้านยาเสพ
ติด เป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาเปตอง ส่งเสริมการออก
กําลังกายทําให้สุขภาพแข็งแรง ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และเสริมสร้างความสามัคคีของเด็ก เยาวชน และประชาชนตําบลโป่งนํ้า
ร้อน เช่น ค่าเตรียมสนามการแข่งขันค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่า
โล่ เงินรางวัล ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข้อ 9 หน้า 165
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต และ
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล
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โครงการแข่งขันฟุตบอล "ซอคเกอร์โป่งนํ้าร้อนคัพ" จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันฟุตบอล “ซอคเกอร์โป่งนํ้าร้อน
คัพ” เป็นการงส่งเสริมการเล่นกีฬา  ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็ง
แรง ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างความสามัคคี
ของเด็ก เยาวชนและประชาชนตําบลโป่งนํ้าร้อน เช่น ค่าเตรียมสนามการ
แข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าอุปกรณ์
การแข่งขัน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข้อ 8 หน้า 165
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต และ
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างจิตสํานึกแก่เด็กและเยาวชน จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตําบลโป่ง
นํ้าร้อน เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร อาหารว่าง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข้อ 2 หน้า 162
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต และ
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ  ของ
รางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข้อ 1 หน้า 162
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต และ
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 6 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเรียนรู้และสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ตามโครงการเรียนรู้และสืบสาน
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข้อ 2 หน้า 143
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะ ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ตามโครงการฝึกอบรมเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าตอบแทน
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข้อ 4 หน้า 144
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอฝาง จํานวน 10,000 บาท
โครงการงานประเพณีสงกรานต์  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข้อ 7 หน้า 145
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม
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เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลโป่งนํ้าร้อน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลโป่งนํ้าร้อน ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสานประเพณีตั้งธรรมหลวงเทศน์
มหาชาติลุ่มนํ้าฝาง จํานวน 30,000 บาท 
2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสานประเพณีสรงนํ้าพระธาตุศรี
มหาโพธิ์ตโปธาราม  จํานวน 30,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข้อ 5, 6 หน้า 166
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นภาพถ่าย วิดิทัศน์ เว็ปไซต์  แผ่น
พับ วารสาร ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนินการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  ข้อ 1 หน้า 134
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการท่องเที่ยว และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอฝาง จํานวน 40,000 บาท
โครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี 2563 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอฝาง ตามโครงการ
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี 2563 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข้อ 2  หน้า 134
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อม
โยงชุมชนและท้องถิ่น
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 85,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานแก่คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบลโป่งนํ้าร้อน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานแก่คณะ
กรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
 ที่จําเป็นต่อการดําเนินการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ข้อ 7 หน้า 137
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ที่ 1 การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง

โครงการส่งเสริมการผลิตสารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีการเกษตร จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการผลิตสารอินทรีย์ทดแทน
สารเคมีการเกษตร เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
 ที่จําเป็นต่อการดําเนินการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ข้อ 6 หน้า 137
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ที่ 1 การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง

 

โครงการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรที่ดีและ
เหมาะสม เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ค่าอาหาร
อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ที่จําเป็น
ต่อการดําเนินการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ข้อ 5 หน้า 137
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ท่ี 1 การสร้างความม่ังคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ที่มีลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เช่น
ค่าเตรียมสถานที่สําหรับปลูก ค่ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 4 หน้า 141
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวด
ล้อม  และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3
 ดํารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า เช่น ค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่ารณรงค์
ประชาสัมพันธ์ การจัดทําแนวกันไฟ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0891.4/ว2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ข้อ 1 หน้า 141
ยุทธศาสตร์ที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 ดํารงความ
เป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตําบลโป่งนํ้าร้อน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในตําบลโป่งนํ้าร้อน  เช่น  กิจกรรมบวชป่า กิจกรรมสืบ
ชะตาสายนํ้า กิจกรรมธนาคารนํ้า ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 2  หน้า 141
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ง
แวดล้อม  และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3 ดํารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
สะอาด

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,936,300 บาท

งบกลาง รวม 8,936,300 บาท
งบกลาง รวม 8,936,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ  5 พร้อมกับหัก
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  หนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9  ลงวันที่  22
  มกราคม 2557 ,ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81  ลงวันที่  10
 กรกฎาคม 2557
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2
 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวัน
ที่ 24 ธันวาคม 2561  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมี
คุณสมบัติครบถ้วน
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ข้อ 1 หน้า 166
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬาและคุณภาพชีวิต และ
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 2 สร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ย
ความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย
ความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ข้อ 2 หน้า166
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬาและคุณภาพชีวิต และ
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 2 สร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 264,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทําการ
วินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะ
ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ และได้รับอนุมัติจากผู้
บริหารท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 3 หน้า 166
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬาและคุณภาพชีวิต และ
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 2 สร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
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สํารองจ่าย จํานวน 450,000 บาท
เพื่อสํารองจ่าย  เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่า
นั้น  เช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผ่นดิน
ถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัยอัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรค
ติดต่อ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545, ที่ มท 080.8.2
/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559, ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560,ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768 ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560, ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561, ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4
/ว1632  ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561, ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว4014
  ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561, ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว4182 ลงวัน
ที่ 24 ธันวาคม 2561, ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว305 ลงวันที่ 22
 มกราคม 2562, ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว588 ลงวันที่ 13
 กุมภาพันธ์ 2562,
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1273 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562, ด่วนที่
สุด ที่ มท 0820.3/ว6884 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 1 หน้า 171
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตําบล  ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 4 หน้า  166
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬาและคุณภาพชีวิต และ
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 2 สร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 187,300 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท
.)  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2500  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว3466
 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561, ที่ มท 0808.5/ว2305 ลงวันที่ 26
 กรกฎาคม 2561 โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1  ของประมาณการ
รายรับทุกประเภทประจําปี  ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้น
พันธบัตร  เงินกู้   เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  โดยใน
ปี  2563  ได้ประมาณการไว้ที่  33,300,000 บาท  คํานวณได้  ดัง
นี้  33,300,000 –14,570,000  =18,730,000 X1/100 = 187,300
  บาท  
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 160,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 264,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 70,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,450,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

187,300

สํารองจ่าย 450,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,350,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 390,000 380,160

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 55,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 50,000

เงินเดือนพนักงาน 1,293,060 840,900

เงินอื่นๆ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/7/2562  09:53:00 หน้า : 1/20

95 



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 160,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 264,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 70,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,450,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

187,300

สํารองจ่าย 450,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,350,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,368,000 1,368,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 441,600 1,211,760

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 61,200 116,400

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 15,000 89,000

เงินเดือนพนักงาน 4,511,040 6,645,000

เงินอื่นๆ 84,000 84,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 17,000 8,100

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

291,770 103,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลธรรมดาเพื่อ
เสริมสร้างการปฏิบัติ
งานตามหน้าที่ปกติ

204,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกปฏิบัติ
งานดูแล รักษาความ
สะอาด ของอาคาร
สํานักงาน อาคารต่างๆ 
ภายในที่ทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้
รับจ้างทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใด

525,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการ ออก
ร้าน ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 207,180 207,180

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 252,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 102,000 127,100

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

721,310 1,116,080

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลธรรมดาเพื่อ
เสริมสร้างการปฏิบัติ
งานตามหน้าที่ปกติ

204,000 408,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกปฏิบัติ
งานดูแล รักษาความ
สะอาด ของอาคาร
สํานักงาน อาคารต่างๆ 
ภายในที่ทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

102,000 102,000

ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้
รับจ้างทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใด

110,000 655,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 200,000 200,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการ ออก
ร้าน ฯลฯ

40,000 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 250,000 450,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กปฐมวัยสาน
สัมพันธ์สายใยรักใน
ครอบครัว

15,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เปตองต่อต้านยาเสพ
ติด

30,000

โครงการแข่งขัน
ฟุตบอล "ซอคเกอร์โป่ง
นํ้าร้อนคัพ"

50,000

โครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรมเสริมสร้าง
จิตสํานึกแก่เด็กและ
เยาวชน

25,000

โครงการจัดการขยะ
ชุมชนตําบลโป่งนํ้า
ร้อน

30,000

โครงการจัดการเลือก
ตั้ง

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 50,000

โครงการจัดตั้งศุูนย์
ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนตําบลโป่ง
นํ้าร้อน

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
โครงการปรับ
ปรุงกระบวนการทํา
งานหรือลดขั้นตอน
การทํางานการบริการ
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ 20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ก่อนวัยอันควร

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กปฐมวัยสาน
สัมพันธ์สายใยรักใน
ครอบครัว

15,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เปตองต่อต้านยาเสพ
ติด

30,000

โครงการแข่งขัน
ฟุตบอล "ซอคเกอร์โป่ง
นํ้าร้อนคัพ"

50,000

โครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรมเสริมสร้าง
จิตสํานึกแก่เด็กและ
เยาวชน

25,000

โครงการจัดการขยะ
ชุมชนตําบลโป่งนํ้า
ร้อน

30,000

โครงการจัดการเลือก
ตั้ง 300,000 300,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 50,000

โครงการจัดตั้งศุูนย์
ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนตําบลโป่ง
นํ้าร้อน

10,000 10,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

110,000 110,000

โครงการปรับ
ปรุงกระบวนการทํา
งานหรือลดขั้นตอน
การทํางานการบริการ
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน

10,000 10,000

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ 20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ก่อนวัยอันควร

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 30,000

โครงการผลิตสื่อเพื่อ
การประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว

10,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

20,000

โครงการฝึกอบรมทบ
ทวน อปพร. 30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ทางด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครดับไฟป่า 20,000

โครงการพัฒนากายใจ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ

10,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลโป่งนํ้าร้อน

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําเด็ก
และเยาวชนตําบลโป่ง
นํ้าร้อน

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน

10,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํา
งานแก่คณะกรรมการ
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ตําบลโป่งนํ้าร้อน

20,000

โครงการเยาวชนอาสา
พัฒนาชุมชน 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 30,000

โครงการผลิตสื่อเพื่อ
การประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว

10,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

20,000

โครงการฝึกอบรมทบ
ทวน อปพร. 30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ทางด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

15,000 15,000

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครดับไฟป่า 20,000

โครงการพัฒนากายใจ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ

10,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลโป่งนํ้าร้อน

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําเด็ก
และเยาวชนตําบลโป่ง
นํ้าร้อน

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน

10,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํา
งานแก่คณะกรรมการ
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ตําบลโป่งนํ้าร้อน

20,000

โครงการเยาวชนอาสา
พัฒนาชุมชน 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ 
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่า

20,000

โครงการรณรงค์ความ
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสําคัญ (7 
วันแห่งความปลอดภัย)

25,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

30,000

โครงการรักปลอดภัย
อย่าไว้ใจเอดส์ 10,000

โครงการเรียนรู้และสืบ
สานประเพณีปี๋ใหม่
เมือง

20,000

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสารอินทรีย์ทด
แทนสารเคมีการ
เกษตร

15,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ศิลปะ ศาสนา 
ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

20,000

โครงการส่งเสริมคุุณ
ธรรมและจริยธรรม 
ตามนโยบายการกํากับ
ดูแลองค์การที่ดี

โครงการสตรีกับวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 20,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอําเภอ

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

618,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ 
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่า

20,000

โครงการรณรงค์ความ
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสําคัญ (7 
วันแห่งความปลอดภัย)

25,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

30,000

โครงการรักปลอดภัย
อย่าไว้ใจเอดส์ 10,000

โครงการเรียนรู้และสืบ
สานประเพณีปี๋ใหม่
เมือง

20,000

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสารอินทรีย์ทด
แทนสารเคมีการ
เกษตร

15,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ศิลปะ ศาสนา 
ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

20,000

โครงการส่งเสริมคุุณ
ธรรมและจริยธรรม 
ตามนโยบายการกํากับ
ดูแลองค์การที่ดี

15,000 15,000

โครงการสตรีกับวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 20,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอําเภอ

20,000 20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

618,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่างเสริมการ
ผลิตทางการเกษตรที่ดี
และเหมาะสม

15,000

โครงการเสริมสร้าง
เด็กปฐมวัยโภชนาการ
ดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข

15,000

โครงการให้ความรู้แก่
ประชาชนในการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค

20,000

โครงการองค์การ
บริหารส่วนตําบลโป่ง
นํ้าร้อนเคลื่อนที่พบป
ระชาชน

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ตําบลโป่งนํ้าร้อน

50,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร
โครงการอบรมเสริม
สร้างความรู้และพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงาน
ของครูผู้ดูแลเด็กและ
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 130,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 140,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่างเสริมการ
ผลิตทางการเกษตรที่ดี
และเหมาะสม

15,000

โครงการเสริมสร้าง
เด็กปฐมวัยโภชนาการ
ดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข

15,000

โครงการให้ความรู้แก่
ประชาชนในการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค

20,000

โครงการองค์การ
บริหารส่วนตําบลโป่ง
นํ้าร้อนเคลื่อนที่พบป
ระชาชน

5,000 5,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ตําบลโป่งนํ้าร้อน

50,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000 10,000

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร

150,000 150,000

โครงการอบรมเสริม
สร้างความรู้และพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงาน
ของครูผู้ดูแลเด็กและ
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 60,000 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 185,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 25,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 240,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,111,400

วัสดุการเกษตร 35,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000

วัสดุสํานักงาน 35,000 30,000

วัสดุอื่น 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 16,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 10,000

ค่าไฟฟ้า 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สํานักงาน
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (In Tank 
Printer)
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ยาน
พาหนะ

70,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงยานพาหนะ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,111,400

วัสดุการเกษตร 35,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000

วัสดุสํานักงาน 150,000 215,000

วัสดุอื่น 10,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 50,000 66,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 15,000 25,000

ค่าไฟฟ้า 160,000 180,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สํานักงาน 17,000 17,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี

15,000 15,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (In Tank 
Printer)

4,300 4,300

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

3,500 3,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ยาน
พาหนะ

70,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงยานพาหนะ 50,000 50,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยข้างวัดติดลํานํ้าแม่
ใจ หมู่ 1

469,400

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั้งแต่บ้านนายสมาน  
พรมปัน ถึงที่นานางรส 
แสนแก้ว หมู่ 6

364,700

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั้งแต่สะพานลํานํ้าใจ 
ถึงบ้านใหม่พัฒนา หมู่ 
6

312,800

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณหลัง
โรงปุ๋ย หมู่ 2

402,700

โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม บริเวณสวน
นายณรงค์  วงค์ทิพย์  
หมู่ 7 เชื่อมเขตติดต่อ
บ้านเปียงกอก หมู่ 6

245,100

โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณสวนนาย
หล่อย ซอมน หมู่ 6

244,200

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้าน
นางสิงห์ทอง  ใบแสง 
ถึงบ้านนายเสนอ  
ภิชัยวรรณ์ หมู่ 7

430,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตั้งแต่สวน
นายเฉลิม ธาดา เป็น
ต้นไป หมู่ 4

404,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 440,960
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยข้างวัดติดลํานํ้าแม่
ใจ หมู่ 1

469,400

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั้งแต่บ้านนายสมาน  
พรมปัน ถึงที่นานางรส 
แสนแก้ว หมู่ 6

364,700

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั้งแต่สะพานลํานํ้าใจ 
ถึงบ้านใหม่พัฒนา หมู่ 
6

312,800

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณหลัง
โรงปุ๋ย หมู่ 2

402,700

โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม บริเวณสวน
นายณรงค์  วงค์ทิพย์  
หมู่ 7 เชื่อมเขตติดต่อ
บ้านเปียงกอก หมู่ 6

245,100

โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณสวนนาย
หล่อย ซอมน หมู่ 6

244,200

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้าน
นางสิงห์ทอง  ใบแสง 
ถึงบ้านนายเสนอ  
ภิชัยวรรณ์ หมู่ 7

430,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตั้งแต่สวน
นายเฉลิม ธาดา เป็น
ต้นไป หมู่ 4

404,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 440,960
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

200,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชน
ต่อการปฏิบัติงานของ 
อบต.โป่งนํ้าร้อน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้าน
หนองพนัง

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 2 บ้าน
ดอน

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านหัว
ฝาย

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านท่า
หัด

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านต้น
ผึ้ง

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านเปีย
งกอก

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านต้น
ผึ้งใต้

20,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลโป่งนํ้าร้อน 60,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอฝาง 50,000 50,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ต้นผึ้ง 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

200,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชน
ต่อการปฏิบัติงานของ 
อบต.โป่งนํ้าร้อน

25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้าน
หนองพนัง

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 2 บ้าน
ดอน

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านหัว
ฝาย

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านท่า
หัด

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านต้น
ผึ้ง

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านเปีย
งกอก

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านต้น
ผึ้งใต้

20,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลโป่งนํ้าร้อน 60,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอฝาง 27,500 127,500

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ต้นผึ้ง 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ป่าบง 15,000

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโป่งนํ้าร้อน 15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หัวฝาย 15,000

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
คณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.)

2,000,000

รวม 8,936,300 175,000 330,000 185,000 6,966,390 230,000 5,494,960 95,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ป่าบง 15,000

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโป่งนํ้าร้อน 15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หัวฝาย 15,000

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
คณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.)

2,000,000

รวม 10,887,350 33,300,000
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ส่วนที่ 4 

ภาคผนวก 
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