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ด้านบริหารทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารทั่วไป  (00110) 

 

งานบริหารทั่วไป  (รหัสบัญชี 00111) จ านวน 7,699,400 บาท 
1. งบบุคลากร   (รหัสบัญชี 520000) จ านวน 4,968,000 บาท 
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (รหัสบัญชี 521000)    รวม 2,052,900 บาท 
     1.1.1 เงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต.  (รหัสบัญชี 210100) จ านวน    514,100 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ 
           - เงินเดือนนายก อบต.                          เดือนละ 20,400 บาท 
           - เงินเดือนรองนายก อบต. จ านวน 2 อัตรา เดือนละ 11,220 บาท 
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน   12   เดือน 
 

  

    1.1.2 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก อบต./รองนายก  
(รหัสบญัชี 210200) 

จ านวน 42,200 บาท 

          เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายก อบต./รองนายก ได้แก่ 
          - ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายก อบต.  เดือนละ  1,750 บาท 
          - ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง รองนายก อบต. เดือนละ 880 บาท 
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน   12  เดือน 

 

  

     1.1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต./รองนายก อบต.  
(รหัสบญัชี 210300)  

จ านวน   42,200 บาท 

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร ได้แก่ 
         - ค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่ง นายก อบต.   เดือนละ  1,750  บาท 
         - ค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่ง รองนายก อบต. เดือนละ  880  บาท 
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน 

 

  

     1.1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.  
(รหัสบญัชี 210400) 

จ านวน   86,400 บาท 

          เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. เดือนละ 7,200 บาท  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

 

  

     1.1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(รหัสบญัชี 210600) 

จ านวน 1,281,600 บาท 

          เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ 
- ต าแหน่ง ประธานสภา      เดือนละ 11,220 บาท จ านวน 1 อัตรา 
- ต าแหน่ง รองประธานสภา เดือนละ   9,180 บาท จ านวน 1 อัตรา 
- ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ     เดือนละ   7,200 บาท  จ านวน 12 อัตรา 

โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
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     1.1.6 เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.โป่งน้ าร้อน 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลที่ด ารงต าแหน่ง เลขานุการสภา อบต. 
เดือนละ 7,200 บาท โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  ข้อ 3 หน้า 60 ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล   และ
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่  5 การสร้าง
ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ  
 

จ านวน    86,400 บาท 

1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญชี  522000)      รวม 2,915,100 บาท 
     1.2.1  เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี  220100)   จ านวน 2,365,700 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 9 อัตรา   
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
 

  

     1.2.2  เงินประจ าต าแหน่ง (รหัสบัญชี  220300) จ านวน 126,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้ด ารง
ต าแหน่ง ปลัด อบต. และผู้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด ที่ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนกับเงินประจ าต าแหน่งและมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ดังนี้ 
          - ปลัด อบต.ค่าตอบแทน              เดือนละ 7,000 บาท                      
         - หัวหน้าส านักปลัด ค่าตอบแทน   เดือนละ 3,500 บาท  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 

  

     1.2.3  เงินอ่ืน ๆ (รหัสบัญชี 221100)  จ านวน    84,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากเงินเดือน เป็นรายเดือนของ 
ปลัด อบต. ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 8  เดือนละ  7,000  บาท  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
 

  

     1.2.4  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (รหัสบัญชี  220400) จ านวน   176,600 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจ า จ านวน 1 อัตรา  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
 

   

     1.2.5 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (รหัสบัญชี  220600) จ านวน 138,800 บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง  จ านวน 1 อัตรา 
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
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     1.2.8  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  (รหัสบัญชี  220700)  จ านวน 24,000 บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  จ านวน 1 อัตรา 
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ข้อ 3 หน้า 60 ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความ
โปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
 

    

2. งบด าเนินงาน  (รหัสบัญชี  530000) รวม 2,488,500 บาท 
2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี  531000)     รวม 285,500  บาท 
     2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
(รหัสบัญชี  310100)          
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
         -เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 
กันยายน 2557  
2) หนังสือส านักงาน กจ, กท และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว380 ลงวันที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2558 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ข้อ 3 หน้า 60 ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความ
โปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
 

จ านวน   225,500  บาท 

     2.1.2 ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (รหัสบัญชี  310500) จ านวน    60,000 บาท  
           เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้บริหาร อบต. 
พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ
ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/1318  

ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ข้อ 3 หน้า 60 ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความ
โปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
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2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบญัชี 532000) จ านวน 1,400,000 บาท 

     2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี  320100) จ านวน   430,000 บาท 
          (1) ค่าจ้างเหมาบริการ  จ านวน   430,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่ง
มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น 
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม ค่าจ้างล้างอัดฉีดรถ ค่าจ้างเหมาท าของ ค่าจ้างเหมา
ท าความสะอาด ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ข้อ 1 หน้า 54 ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความ
โปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ  
 

   

     2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี  320200)       จ านวน 140,000 บาท 
         (1) ค่ารับรอง จ านวน   40,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม นิเทศงาน 
ศึกษาดูงาน  เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรองรวมทั้งค่าบริการที่จ าเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ข้อ 2 หน้า 54 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความ
โปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ  
 

  

         (2) ค่าเลี้ยงรับรอง จ านวน   30,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง
ค่าบริการที่จ าเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2560-2562 ข้อ 2 หน้า 54 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็น
ประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ  
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       (3) ค่าพิธีการ จ านวน      70,000 บาท     
            - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญต่าง ๆ  จ านวน   10,000 บาท     
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช 5 ธันวามหาราช ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าจัดท า
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ที่จ าเป็นต่อการจัดงาน ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ข้อ 2 หน้า 54  ยุทธศาสตร์ที่  7 การ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความ
โปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ  
 

  
 
 
 
 

 

           - ค่าใช้จ่ายในการเตรียมรับเสด็จ จ านวน 60,000 บาท  
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมรับเสด็จฯ โดยจ่ายเป็นค่าจัดท าซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อผ้าริ้ว ธงสัญญาลักษณ์ ค่าประดับธง 
ดอกไม้ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จ าเป็นต่อการจัดงาน ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562 ข้อ 2 หน้า 54  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความ
โปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
 

     

     2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ (รหัสบัญชี  320300)  

จ านวน 790,000  บาท   

         (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน   200,000 บาท   
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกที่ได้รับค าสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่น 
ให้เดินทางไปราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2560-2562 ข้อ 1 หน้า 60 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็น
ประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
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          (2) ค่าลงทะเบียนส าหรับลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา  จ านวน    300,000 บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมประชุม สัมมนา ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างและ
บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ที่ ไ ด้ รั บ ค า สั่ ง จ า ก ผู้ บ ริ ห า ร ท้ อ ง ถิ่ น   ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ข้อ 1 หน้า 60 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การสร้าง
ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
 

  

            (3) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน    60,000 บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนดกรณีมีการเลือกตั้งใหม่ ยุบสภา หรือกรณีแทนต าแหน่งว่าง รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายส าหรับการประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.4/468 ลงวันที่ 17 มกราคม 
2556 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562 ข้อ 1 หน้า 61 ยุทธศาสตร์
ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล และ
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่  5 การสร้าง
ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ  
 

  

           (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ออกร้าน  ฯลฯ จ านวน    20,000 บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และประกวดการ
แข่งขันต่างๆ เช่น ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ข้อ 2 
หน้า 54 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 
การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการ
ให้บริการ 
 

  

           (5) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน    30,000 บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดต าบลโป่งน้ าร้อน เช่น ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562 ข้อ 1 หน้า 53 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยและสอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและ
ความสงบสุขของประชาชน  
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         (6)  โครงการอบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กร 

จ านวน 150,000 บาท 

         เ พ่ือจ่ ายเป็นค่า ใช้จ่ ายตาม โครงการอบรม ศึกษาดู งานเ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินการ  ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ข้อ 2 หน้า 60 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความ
โปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ  
 

  

       (7)  โครงการศูนย์ยุติธรรมต าบลโป่งน้ าร้อนพบประชาชน    จ านวน    10,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ยุติธรรมต าบลโป่งน้ าร้อนพบ
ประชาชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ ที่จ าเป็น
ต่อการด าเนินการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ข้อ 1 หน้า 64  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่  5 การสร้าง
ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ  

 

  

       (8)  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 10,000  บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เช่น  ค่า
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-
2562 ข้อ 2 หน้า 64 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็น
ธรรมในการให้บริการ  
 

  

      (9) โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน   จ านวน 10,000  บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ 
ที่จ าเป็นต่อการด าเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2560-2562 ข้อ 4 หน้า 60 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่  5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็น
ประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ  
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2.2.4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (รหัสบัญชี  320400) จ านวน 40,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ ที่
อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น โต๊ะ
เก้าอ้ี เครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ข้อ 3 หน้า 54 ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล และ
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่  5 การสร้าง
ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 

 

  

2.3 ค่าวัสดุ  (รหัสบัญชี 533000)     จ านวน 520,000  บาท 
     2.3.1 วัสดุส านักงาน   (รหัสบญัชี 330100)    จ านวน   100,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ที่ลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนา 
สามปี พ.ศ.2560-2562 ข้อ 4 หน้า 54  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่  5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็น
ประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
 

  

     2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (รหัสบัญชี 330200)  จ านวน   15,000 บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559ที่ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ข้อ 17 หน้า 57 ยุทธศาสตร์ที่  7 การ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความ
โปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 

 

  

      2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว  (รหัสบญัชี  330300) จ านวน 30,000 บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ที่มีลักษณะวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-
2562 ข้อ 14 หน้า 56 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย และเป็น
ธรรมในการให้บริการ 
 
 
 
 

  



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

31 

     2.3.4  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (รหัสบัญชี  330700) จ านวน 30,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ที่มีลักษณะวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ข้อ 6 หน้า 55 ยุทธศาสตร์ที่  7 การ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความ
โปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
 

  

     2.3.5  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี  330800) จ านวน 200,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่มีลกัษณะ วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ข้อ 12 
หน้า 56 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่  5 
การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการ
ให้บริการ 
 

  

    2.3.6  วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รหัสบัญชี  330900) จ านวน 15,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ที่มีลักษณะวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
2560-2562 ข้อ 13 หน้า 56 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่  5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็น
ประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
 

  

     2.3.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   (รหัสบัญชี 331400)   จ านวน   100,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ข้อ 19 หน้า 57 ยุทธศาสตร์ที่  7 การ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความ
โปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
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     2.3.8 วัสดุอื่น ๆ  (รหัสบัญชี  331700)    จ านวน   30,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆ ที่มีลักษณะวัสดุคงทน  ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ข้อ 27 หน้า 59 ยุทธศาสตร์ที่  7 
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาลและอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความ
โปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ   
 

  
 
 
 
 

2.4 ค่าสาธารณูปโภค  (รหัสบัญชี  534000)   จ านวน 283,000  บาท   
     2.4.1 ค่าไฟฟ้า  (รหัสบญัชี  340100)     จ านวน 160,000 บาท   
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึง
อาคารสิ่งปลูกสร้างอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560-2562 ข้อ 23 หน้า 58 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่  5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็น
ประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 

  
 
 
 
 
 

     2.4.2 ค่าน้ าประปา (รหัสบัญช ี 340200)    จ านวน   15,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ข้อ 23 หน้า 58 ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาลและสอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความ
โปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
 

  

     2.4.3 ค่าบริการโทรศัพท์  (รหัสบัญชี 340300)    จ านวน    40,000 บาท 
        เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ ในการติดต่อราชการปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ข้อ 23 หน้า 58 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาลและสอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความ
โปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ  

 

  

     2.4.4 ค่าบริการไปรษณีย์  (รหัสบัญชี  340400)  จ านวน   20,000  บาท   
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าซื้อ
อากรแสตมป์ ฯลฯปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ข้อ 23 หน้า 58  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การสร้าง
ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
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     2.4.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  (รหัสบัญชี  340500) จ านวน   40,000  บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าธรรมเนียม
ในการใช้บริการ  เป็นการบริการนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และรองรับ
การด าเนินการต่างๆ เช่น การบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุ บันทึกข้อมูลระบบ E-Plan  
E-Laas ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ข้อ 23 หน้า 58  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่  5 การสร้าง
ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
 

  

     2.4.6 ค่าเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลส าหรับเว็ปไซต์หน่วยงาน จ านวน   8,000 บาท 
        เ พ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า พ้ืนที่ เก็บข้อมูลส าหรับเว็ปไซต์ ของหน่วยงาน
www.Pongnamronfang.go.th และต่ออายุทะเบียนโดเมน เพื่อเป็นช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รวมถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานแก่ประชาชน ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ข้อ 23 หน้า 58 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความ
โปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 

 

  

3. งบลงทุน รวม 123,900  บาท 
ครุภัณฑ์ (รหัสบญัชี 541000) จ านวน 123,900  บาท 
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญช ี  411600) จ านวน 23,900  บาท 
      3.1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จ านวน   7,900 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวด า จ านวน 1 
เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
-มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  ครุภัณฑ์ดังกล่าวปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ฉบับเดือนมีนาคม 2559 หน้า 17 ข้อ 42 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ข้อ 20 หน้า 58 ยุทธศาสตร์ที่  7 
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความ
โปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
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     3.1.2 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 16,000  บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จ านวน 
1 หน่วย 
-มี DVD-RW  หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2559  หน้า 4 ข้อ 7 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 
ข้อ 20 หน้า 58 ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็น
ธรรมในการให้บริการ 
 

  

3.3 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (รหัสบัญชี 411800) จ านวน 100,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้ใช้งานได้
ตามปกติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 
ข้อ 3 หน้า 54  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้
หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 
5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการ
ให้บริการ     
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4. งบเงินอุดหนุน   (รหัสบัญชี 560000) จ านวน 94,000 บาท 

4.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (รหัสบัญชี  610200) จ านวน 74,000 บาท 

     4.1.1 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอฝาง 
(ศป.ปส.อ.ฝาง) 

จ านวน  50,000 บาท 

         เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อ าเภอฝาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน อ าเภอฝาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 ข้อ 2 หน้า 53  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ที่  4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน 
 

 

 
       4.1.2 อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ (ศอ.ปส.จ.ชม) 

จ านวน 24,000  บาท 

         เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่   โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560-2562 ข้อ 3 หน้า 53  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน    

4.2  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (รหัสบัญชี  610100) จ านวน 20,000 บาท 
     4.2.1 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ) จ านวน   20,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ตามโครงการศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่นอ าเภอ
ฝาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ข้อ 3 หน้า 
61 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่  5 การสร้าง
ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
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5. งบรายจ่ายอ่ืน  (รหัสบัญชี 550000) จ านวน 25,000 บาท 
5.1 ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซ่ึงมิใช่เพื่อการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

จ านวน 25,000 บาท 

(1)  โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน 
ของ อบต.โป่งน้ าร้อน 

จ านวน 25,000 บาท 

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างด าเนินโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการปฏิบัติงานของ อบต.โป่งน้ าร้อน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562 ข้อ 24 หน้า 58 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็น
ธรรมในการให้บริการ  

  

 

 

 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ   (รหัสบัญชี 00112) จ านวน 20,000 บาท 
1.งบด าเนินงาน   (รหัสบัญชี 530000) จ านวน 20,000 บาท 
   1.1 ค่าใช้สอย  (รหัสบัญชี  532000) จ านวน 20,000 บาท 
      1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)      

จ านวน   20,000 บาท 

(1) โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน   20,000 บาท 
           เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ตามระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา พ.ศ. 
2548 เช่นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษ ค่าจ้าง
เหมาบริการเข้าเล่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ข้อ 1 หน้า 63 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความ
โปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
 

  

 


