
 

   

ส่วนที่ 1 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

 

ของ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

อ ำเภอสะเมิง    จังหวัดเชียงใหม ่
 



1.1.1 เงินฝากธนาคาร               จ านวน 23,752,165.87            บาท

1.1.2 เงินสะสม                   จ านวน 10,419,173.18             บาท

1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม          จ านวน 6,924,863.78             บาท

จ านวน 58,047.65   บาท

จ านวน 85,337.60   บาท

จ านวน 247,877.90   บาท

จ านวน                      -     บาท

จ านวน 51,300.00   บาท

จ านวน 230.00   บาท

จ านวน 12,941,760.90   บาท

จ านวน 5,233,548.00   บาท

จ านวน         593,359.19   บาท

จ านวน       6,051,006.67   บาท

จ านวน       6,444,216.28   บาท

จ านวน       3,029,041.00   บาท

จ านวน           33,000.00   บาท

จ านวน       1,443,960.00   บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท

หมวดภาษีอากร

(1) รายรับจริง    จ านวน 18,618,102.05 บาท   ประกอบด้วย

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายได้จากทุน

หมวดภาษีจัดสรร

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์        จ านวน  22,972,631.58  บาท

(3) รายจ่ายจริง   จ านวน    17,594,583.14 บาท   ประกอบด้วย

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558  ณ วันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ.2558

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรียน    ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ

              บัดน้ี  ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ    จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  อีกคร้ังหน่ึง  ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่

สาบ จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนว นโยบายการ

ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปน้ี

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ณ วันท่ี  31  กรกฎาคม  พ.ศ.2559  องค์กรบริหารส่วนต าบลแม่สาบ

มีสถานะการเงินดังน้ี

(4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน   22,969,402.58      บาท

(5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม                                         จ านวน                0.00      บาท

(6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม                         จ านวน                0.00      บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย     จ านวน 0 โครงการ รวม  0.00   บาท

1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน               จ านวน 0 โครงการ รวม  0.00   บาท

งบกลาง

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น



รายรับจริง 

ปี  2558

ประมาณการ 

ปี 2559

ประมาณการ

 ปี 2560

58,047.65 57,000.00 57,000.00

85,337.60 4,000.00 4,000.00

247,877.90 260,000.00 250,000.00

0.00 0.00 0.00

51,300.00 47,000.00 47,000.00

230.00 2,000.00 2,000.00

442,793.15 370,000.00 360,000.00

12,941,760.90 12,330,000.00 13,512,000.00

12,941,760.90 12,330,000.00 13,512,000.00

5,233,548.00 5,800,000.00 14,628,000.00

5,233,548.00 5,800,000.00 14,628,000.00

18,618,102.05 18,500,000.00 28,500,000.00

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุน

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายได้จากทุน

รวมรายได้จัดเก็บ

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ

อ าเภอสะเมิง    จังหวัดเชียงใหม่



รายจ่ายจริง

ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2559

ประมาณการ

 ปี 2560

งบกลาง 593,359.19 568,000.00 7,662,920.00

งบบุคลากร 6,051,006.67 7,562,880.00 9,128,200.00

งบด าเนินงาน 6,444,216.28 5,771,050.00 6,520,230.00

งบลงทุน 3,029,041.00 3,276,870.00 3,935,050.00

งบรายจ่ายอื่น 33,000.00 0.00 33,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,443,960.00 1,321,200.00 1,220,600.00

17,594,583.14 18,500,000.00 28,500,000.00

17,594,583.14 18,500,000.00 28,500,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ



 ยอดรวม

แผนงานบริหารงานท่ัวไป              9,559,260

แผนงานรักษาความสงบภายใน                 499,460

แผนงานการศึกษา              5,059,660

แผนงานสาธารณสุข                  159,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์                 843,300

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               4,716,400

แผนงานงบกลาง               7,662,920

           28,500,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

ด้านการเศรษฐกิจ

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ 2560  ของ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ

อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

ด้าน

ด้านบริหารงานท่ัวไป



งาน

งบ

งบกลาง 7,662,920 7,662,920

    งบกลาง 7,662,920 7,662,920

รวม 7,662,920 7,662,920

งาน

งบ

งบบุคลากร 4,975,540 688,820 5,664,360

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120 0 2,571,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,404,420 688,820 3,093,240

งบด าเนินงาน 3,043,500 251,000 3,294,500

    ค่าตอบแทน 289,000 141,000 430,000

    ค่าใช้สอย 1,817,500 110,000 1,927,500

    ค่าวัสดุ 631,000 0 631,000

    ค่าสาธารณูปโภค 306,000 0 306,000

งบลงทุน 358,400 0 358,400

    ค่าครุภัณฑ์ 358,400 0 358,400

งบรายจ่ายอ่ืน 33,000 0 33,000

    รายจ่ายอืน่ 33,000 0 33,000

งบเงนิอุดหนุน 209,000 0 209,000

    เงินอุดหนุน 209,000 0 209,000

                                             รวม 8,619,440 939,820 9,559,260

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป

00111

งานบริหารงานคลัง

00113
รวม

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

00411
รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ

อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ

อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

งาน

งบ

งบบุคลากร 166,200 166,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 166,200 166,200

งบด าเนินงาน 304,760 304,760

    ค่าใช้สอย 129,760 129,760

    ค่าวัสดุ 175,000 175,000

งบลงทุน 28,500 28,500

    ค่าครุภัณฑ์ 28,500 28,500

รวม 499,460 499,460

งาน

งบ

งบบุคลากร 632,000 1,360,440 0 1,992,440

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 632,000 1,360,440 0 1,992,440

งบด าเนินงาน 825,000 1,190,370 70,000 2,085,370

    ค่าตอบแทน 170,000 0 0 170,000

    ค่าใช้สอย 605,000 574,770 0 1,179,770

    ค่าวัสดุ 50,000 615,600 70,000 735,600

งบลงทุน 20,250 0 0 20,250

    ค่าครุภัณฑ์ 20,250 0 0 20,250

งบเงนิอุดหนุน 60,000 901,600 0 961,600

    เงินอุดหนุน 60,000 901,600 0 961,600

 รวม 1,537,250 3,452,410 70,000 5,059,660

รวม

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย

รวม

งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับการศึกษา

00211

งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

00212

งานศึกษาไม่

ก าหนดระดับ

00214



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ

อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

งาน

งบ

งบด าเนินงาน 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

งบลงทุน 59,000 59,000

    ค่าครุภัณฑ์ 59,000 59,000

งบเงนิอุดหนุน 50,000 50,000

    เงินอุดหนุน 50,000 50,000

 รวม 159,000 159,000

งาน

งบ

งบบุคลากร 643,200 643,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 643,200 643,200

งบด าเนินงาน 200,100 200,100

    ค่าตอบแทน 60,000 60,000

    ค่าใช้สอย 140,100 140,100

 รวม 843,300 843,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการ

สังคมและสังคม

สงเคราะห์

00232

รวม

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอ่ืน

00223

รวม



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ

อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

งาน

งบ

งบบุคลากร 662,000 0 662,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 662,000 0 662,000

งบด าเนินงาน 303,000 282,500 585,500

    ค่าตอบแทน 73,000 0 73,000

    ค่าใช้สอย 230,000 0 230,000

    ค่าวัสดุ 0 282,500 282,500

งบลงทุน 0 3,468,900 3,468,900

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 3,468,900 3,468,900

 รวม 965,000 3,751,400 4,716,400

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับ

อุตสาหกรรม

และการโยธา

00311

งานก่อสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐาน

00312

รวม



 

ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560  

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

อ าเภอสะเมิง    จังหวัดเชียงใหม ่



 

ข้อบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่สาบ 

อ าเภอสะเมิง        จังหวัดเชียงใหม ่

…………………………………………………………… 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อาศัยอ านาจตาม

ความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่5)  

พ.ศ.2546 มาตรา 87  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ

และโดยอนุมัติของนายอ าเภอสะเมิง ดังตอ่ไปนี ้ 

 ข้อ 1  ข้อบัญญัติ นีเ้รียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ข้อ 2  ข้อบัญญัติ นีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ 1  ตุลาคม  พ.ศ.2559 เป็นต้นไป 

          ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2560 เป็นจ านวนรวมทั้งสิน้ 28,500,000บาท 

 ข้อ 4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไปจา่ยจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไปเป็นจ านวนรวมทั้งสิน้ 28,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

     แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,559,260 

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 499,460 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

     แผนงานการศกึษา 5,059,660 

     แผนงานสาธารณสุข 159,000 

     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 843,300 

ด้านการเศรษฐกิจ  

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,716,400 

ด้านการด าเนินงานอื่น  

     งบกลาง 7,662,920 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 28,500,000 

 

 

 

 

 



 

 ข้อ 5  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณที่ได้รับอนุมัตใิห้

เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงนิขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ 6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี ้

 

     ประกาศ ณ วันที่           เดือน                       พ.ศ. 

 

       (ลงนาม) 

          (นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา)     

                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ 

                        อนุมัติ 

 

(ลงนาม) 

             (นายชาตร ี กิตติธนดิตถ์) 

                  นายอ าเภอสะเมิง 



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

  

       21,965.82 15,758.50 45,782.29  45,000 0.00 45,000

        9,906.66 9,907.02 10,345.36  10,000 0.00 10,000

           520.00 920.00 1,920.00  2,000 0.00 2,000

       32,392.48 26,585.52 58,047.65  57,000 57,000

  

               4.85 446.20 1,047.60  1,000 0.00 1,000

0.00 0.00 280.00  500 0.00 500

          1,170.00 190.00 150.00  500 0.00 500

           700.00 10.27 83,532.00  1,000 0.00 1,000

         1,743.00 1,391.00 328.00  1,000 0.00 1,000

            100.00 20.00 0.00  0 0.00 0

         3,717.85 2,057.47 85,337.60  4,000 4,000

  

       10,000.00 10,000.00 10,000.00  10,000 -100.00 0

      191,970.96 255,035.68 237,877.90  250,000 0.00 250,000

     201,970.96 265,035.68 247,877.90  260,000 250,000

  

0.00 10.27 0.00  0 0.00 0

       42,300.00 20,800.00 49,300.00  45,000 0.00 45,000

           900.00 1,200.00 2,000.00  2,000 0.00 2,000

      43,200.00 22,010.27 51,300.00  47,000 47,000

  

     150,250.00 250.00 230.00  2,000 0.00 2,000

     150,250.00 250.00 230.00  2,000 2,000

รายงานประมาณการรายรับ

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ

อ าเภอสะเมิง     จังหวัดเชียงใหม่

หมวดภาษีอากร

รายรับจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

     ภาษีบ ารุงท้องท่ี %

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน %

รวมหมวดภาษีอากร

     ภาษีป้าย %

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา %

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ %

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่น

     ประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา
%

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร %

     ค่าปรับการผิดสัญญา %

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ %

     ค่าเช่าท่ีดิน %

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบ้ีย %

     เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ %

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ %

     ค่าขายแบบแปลน %

หมวดรายได้จากทุน

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวมหมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน %



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายรับจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

  

0.00 0.00 305,921.99  250,000 22.00 305,000

  9,250,085.27 8,494,815.05 8,741,352.55  8,450,000 6.51 9,000,000

    1,507,112.03 1,600,035.62 1,622,944.38  1,500,000 10.00 1,650,000

      170,258.48 211,129.39 210,938.88  200,000 5.00 210,000

      578,327.21 630,551.68 708,573.78  600,000 18.33 710,000

    1,264,372.61 857,675.26 1,220,621.34  1,200,000 25.00 1,500,000

       18,625.05 22,334.03 22,377.62  20,000 10.00 22,000

        70,751.16 49,635.68 35,182.86  45,000 -11.11 40,000

0.00 325.50 271.50  0 0.00 0

       45,035.00 75,823.00 73,576.00  65,000 15.38 75,000

 12,904,566.81 11,942,325.21 12,941,760.90  12,330,000 13,512,000

  

  5,336,804.00 5,800,081.00 5,233,548.00  5,800,000 152.21 14,628,000

  5,336,804.00 5,800,081.00 5,233,548.00  5,800,000 14,628,000

 18,672,902.10 18,058,345.15 18,618,102.05  18,500,000 28,500,000

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน %

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ %

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ %

     ภาษีสุรา %

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ %

     ค่าภาคหลวงแร่ %

     ภาษีสรรพสามิต %

     เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ %

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม %

รวมหมวดภาษีจัดสรร

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ

     กรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน %

     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการ

     ตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอน

     เลือกท า

%

หมวดเงนิอุดหนุนท่ัวไป

รวมทุกหมวด

รวมหมวดเงนิอุดหนุนท่ัวไป



รวม 57,000 บาท

จ ำนวน 45,000 บำท

จ ำนวน 10,000 บำท

จ ำนวน 2,000 บำท

รวม 4,000 บาท

จ ำนวน 1,000 บำท

จ ำนวน 500 บำท

จ ำนวน 500 บำท

จ ำนวน 1,000 บำท

จ ำนวน 1,000 บำท

อ าเภอสะเมิง              จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ

ประจ าปีงบประมาณ  2560

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร

          ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 

เน่ืองจำกคำดกำรณ์ว่ำจะมีผู้แจ้งปลูกสร้ำงอำคำรในอัตรำคงท่ี

ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ

          ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  

เน่ืองจำกปริมำณงำนก่อสร้ำงเพ่ิมข้ีน และคำดว่ำจะมีจ ำนวนผู้รับจ้ำงกระท ำ

ผิดสัญญำในอัตรำคงท่ี

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ

          ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 

เน่ืองจำกไม่มีกำรย่ืนขออนุญำตเป็นผู้จ ำหน่ำยสุรำเพ่ิมเติม

ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนพำณิชย์

          ประมำณกำรไว้ เน่ืองจำกมีมำตรกำรในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมใน

กำรปิดประกำศเพ่ือกำรโฆษณำและ คำดว่ำจะมีผู้มำปิดประกำศกำรรับรอง

แนวเขตท่ีดินเพ่ิมข้ึน

ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิวเพ่ือกำรโฆษณำ

          ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 

เน่ืองจำกคำดว่ำจะมีผู้มำขอจดทะเบียนพำณิชย์ในอัตรำคงท่ี

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร

ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

          ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำและ

คำดกำรณ์ว่ำจะไม่มีผู้ประกอบกิจกำรร้ำนค้ำมำจดทะเบียนเพ่ิมหรือถอน

ทะเบียนกำรค้ำ

ภำษีบ ำรุงท้องท่ี

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน 28,500,000   บาท  แยกเป็น

ภำษีป้ำย

          ประมำณกำรไว้สูงกว่ำรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำก

มีมำตรำกำรในกำรจัดเก็บและสำมำรถเก็บภำษีป้ำยได้จำกผู้ประกอบกำร

ร้ำนค้ำเพ่ิมข้ึน

          ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 

เน่ืองจำกมีกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลภำษีบ ำรุงท้องท่ีให้เป็นปัจจุบันแล้ว



รวม 250,000 บาท

จ ำนวน 250,000 บำท

รวม 47,000 บาท

จ ำนวน 45,000 บำท

จ ำนวน 2,000 บำท

รวม 2,000 บาท

จ ำนวน 2,000 บำท

          ต้ังงบประมำณไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 

เน่ืองจำกในนปีงบประมำณ 2560 มีทรัพย์สินท่ีต้องตัดบัญชีค่ำเส่ือมไม่หลำย

รำยกำร

หมวดรายได้จากทุน

ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน

          ต้ังงบประมำณไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำก

ในปี 2560  มีจ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงท่ีต้องสอบรำคำ ใกล้เคียงกับ

ปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

          ต้ังงบประมำณไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำน เน่ืองจำกคำดว่ำ

จะมีกำรชะลอกำรรับสมัครเลือกต้ังนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลออกไป

ค่ำขำยแบบแปลน

ดอกเบ้ีย

          ต้ังงบประมำณไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกทำง

คณะบริหำรมีนโยบำยท่ีจะจ่ำยขำดเงินสะสมไปใช้ในภำรกิจเร่งด่วนใน

อัตรำส่วนท่ีเท่ำกับเงินรำยได้ท่ีจะตกเป็นเงินสะสมประจ ำปี

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด



รวม 13,512,000 บาท

จ ำนวน 9,000,000 บำท

จ ำนวน 305,000 บำท

จ ำนวน 1,650,000 บำท

จ ำนวน 210,000 บำท

จ ำนวน 710,000 บำท

จ ำนวน 1,500,000 บำท

จ ำนวน 22,000 บำท

จ ำนวน 40,000 บำท

จ ำนวน 75,000 บำท

          ต้ังงบประมำณไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำก

คำดกำรณ์ว่ำจะได้รับกำรจัดสรรในอัตรำท่ีใกล้เคียงกับปีงบก่อนหน้ำ

ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม

          ต้ังงบประมำณไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำก

คำดกำรณ์ว่ำจะได้รับกำรจัดสรรในอัตรำท่ีใกล้เคียงกับปีงบก่อนหน้ำ

ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยท่ีดิน

          ต้ังงบประมำณไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำก

คำดกำรณ์ว่ำจะได้รับกำรจัดสรรในอัตรำท่ีใกล้เคียงกับปีงบก่อนหน้ำ

ค่ำภำคหลวงแร่

          ต้ังงบประมำณไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำก

คำดกำรณ์ว่ำจะได้รับกำรจัดสรรในอัตรำท่ีใกล้เคียงกับปีงบก่อนหน้ำ

ภำษีสุรำ

          ต้ังงบประมำณไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำก

คำดกำรณ์ว่ำจะได้รับกำรจัดสรรในอัตรำท่ีใกล้เคียงกับปีงบก่อนหน้ำ

ภำษีสรรพสำมิต

          ต้ังงบประมำณไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำก

คำดกำรณ์ว่ำจะได้รับกำรจัดสรรในอัตรำท่ีใกล้เคียงกับปีงบก่อนหน้ำ

ภำษีธุรกิจเฉพำะ

          ต้ังงบประมำณไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำก

คำดกำรณ์ว่ำจะได้รับกำรจัดสรรในอัตรำท่ีใกล้เคียงกับปีงบก่อนหน้ำ

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ

          ต้ังงบประมำณไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำก

คำดกำรณ์ว่ำจะได้รับกำรจัดสรรในอัตรำท่ีใกล้เคียงกับปีงบก่อนหน้ำ

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ.จัดสรรรำยได้ฯ

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร

ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน

          ต้ังงบประมำณไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีงบปัจจุบัน ณ.วันท่ีก่อน

ท ำประมำณกำรงบประมำณ  เน่ืองจำกมีกำรเร่ิมจัดสรรภำษีประเภทน้ีแก่ 

อปท. ต้ังแต่ปีงบประมำณ พ.ศ.2557 เป็นต้นมำ



รวม 14,628,000 บาท

จ ำนวน 14,628,000 บำท
เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีและภำรกิจถ่ำยโอน

เลือกท ำ

          ต้ังงบประมำณไว้สูงกว่ำรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกมีกำร

ซักซ้อมกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ให้ต้ังรับเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีมี

กำรเปล่ียนแปลงเช่น เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ เบ้ียยังชีพคนพิกำร ค่ำใช้จ่ำยด้ำน

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซ่ึงจะโอนมำในรูปของเงินอุดหนุนท่ัวไป

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

  
  

  

  

330,560.00 495,840.00 437,608.00  514,080 0 % 514,080

35,200.00 38,400.00 35,879.00  42,120 0 % 42,120

35,200.00 38,400.00 35,879.00  42,120 0 % 42,120

75,680.00 82,560.00 72,322.00  86,400 0 % 86,400

1,633,650.00 1,764,165.00 1,800,000.00  1,777,750 6.11 % 1,886,400

2,110,290.00 2,419,365.00 2,381,688.00  2,462,470 2,571,120

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ

อ าเภอสะเมิง     จังหวัดเชียงใหม่

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายก อบต.



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

  

886,488.00 1,105,610.00 1,012,850.00  1,297,580 23.31 % 1,600,000

112,243.00 65,800.00 67,200.00  85,200 0 % 85,200

43,015.00 107,800.00 117,442.00  163,800 2.56 % 168,000

104,360.00 130,380.00 190,080.00  218,900 4.71 % 229,200

40,920.00 49,620.00 7,200.00  0 0 % 0

297,430.00 341,940.00 253,975.00  282,860 2.54 % 290,040

118,080.00 106,695.00 45,390.00  35,580 -10.12 % 31,980

1,602,536.00 1,907,845.00 1,694,137.00  2,083,920 2,404,420

3,712,826.00 4,327,210.00 4,075,825.00 4,546,390.15 4,975,540

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า

เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจ้างประจ า

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินประจ าต าแหน่ง

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

  

  

23,350.00 14,000.00 657,229.00  250,000 -8 % 230,000

0.00 18,000.00 18,000.00  33,000 9.09 % 36,000

6,244.00 3,404.00 8,004.50  40,000 -42.5 % 23,000

49,687.00 7,097.00 0.00  0 0 % 0

79,281.00 42,501.00 683,233.50  323,000 289,000

ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

ค่าเช่าบ้าน

งบด าเนินงาน



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

  

322,638.20 294,455.00 473,875.00  630,500 -5.63 % 595,000

74,450.00 58,280.00 38,750.00  50,000 0 % 50,000

  

81,074.00 173,853.20 259,791.73  385,000 -48.05 % 200,000

0.00 3,186.50 0.00  50,000 100 % 100,000

16,950.00 0.00 5,250.00  20,000 0 %           20,000

0.00 82,980.00 0.00  0 0 % 0

0.00 0.00 47,400.00  0 0 % 0

50,000.00 0.00 149,700.00  150,000 0 %          150,000

10,000.00 0.00 0.00  0 0 % 0

0.00 9,600.00 0.00  0 0 % 0

40,000.00      40,000.00 0.00  0 100 %           20,000

0.00 0.00 660,000.00  0 0 % 0

      10,000.00     150,000.00 200,000.00   200,000.00 0 %          200,000

      10,000.00 0.00 7,000.00     10,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานเทศกาลชิมสมุนไพรหญ้าหวาน เยือนถ่ินดอก

เก๊กฮวยบาน และของดีต าบลแม่สาบ

โครงการจัดงานสตรอเบอร่ีและของดีอ าเภอสะเมิง

โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาประชาชนสะเมิงสัมพันธ์

โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมเพ่ือการจัดท าแผนชุมชนและ

จัดท าแผนพัฒนาสามปี

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่สาบ

โครงการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานต าบลแม่สาบ

โครงการขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste)

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบลแม่สาบต้านภัยยาเสพติด

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังนายกฯและสมาชิกสภาฯ

โครงการ อบต.เคล่ือนท่ีพบประชาชน

ค่าใช้สอย

โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

0.00 0.00 0.00  0 100 % 10,000

0.00 0.00 9,810.00  10,000 -100 % 0

75,000.00 0.00 0.00  0 0 % 0

378,861.38 0.00 0.00  135,000 -9.63 %          122,000

40,000.00 40,000.00 0.00  0 100 % 20000

0.00 0.00 0.00  20,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  20,000 0 %           20,000

0.00 0.00       12,500.00  10,000 -100 % 0

43,924.00 18,983.01 39,759.20  40,000 0 %           40,000

0.00 0.00 0.00  10,000 0 %            10,000

0.00 0.00 0.00  10,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  0 100 % 6,500

0.00 0.00 0.00  0 100 % 30,000

0.00 0.00 0.00  0 100 % 24,000

31,472.82 33,316.25 302,772.05  200,000 0 % 200,000

1,274,370.40 904,653.96 2,206,607.98  1,950,500 1,817,500รวมค่าใช้สอย

โครงการอบรมป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน

โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลแม่สาบ

โครงการศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและการจัดซ้ือจัดจ้างของ อปท.

โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันไฟป่าต าบลแม่สาบ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดและส่งเสริม

การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู

โครงการ รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดท าแผนชุมชนและ

แผนพัฒนาสามปี

โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการรณรงค์ก่อสร้างฝายเช็คแดมป์เฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.แม่สาบ

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า

โครงการเปิดอุทยานการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตุงติง



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

  

131,939.00 184,596.00 167,984.35  100,000 50 % 150,000

25,054.00 33,172.05 22,780.00  50,000 -58 % 21,000

34,320.00 20,000.00 27,012.00  30,000 0 % 30,000

45,884.45 67,500.00 69,148.20  154,900 -35.44 % 100,000

193,944.00 327,972.00 335,945.50  290,000 -13.79 % 250,000

24,200.00 5,013.60 19,332.15  20,000 0 % 20,000

25,696.00 30,725.00 57,945.00  63,050 -4.84 % 60,000

481,037.45 668,978.65 700,147.20  707,950 631,000

  

41,481.21 82,661.34 65,671.24  80,000 0 % 80,000

47,858.22 46,729.57 44,646.39  60,000 0 % 60,000

4,499.00 3,332.00 9,791.00  10,000 0 % 10,000

59,699.58 59,559.41 125,452.43  156,000 0 % 156,000

153,538.01 192,282.32 245,561.06  306,000 306,000

1,988,226.86 1,808,415.93 3,835,549.74  3,287,450 3,043,500รวมงบด าเนินงาน

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

รวมค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุส านักงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

วัสดุคอมพิวเตอร์

รวมค่าวัสดุ

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุการเกษตร

วัสดุงานบ้านงานครัว



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

  

  

  

6,500.00 0.00 0.00  0 0 % 0

0.00 21,500.00 0.00  0 0 % 0

  

0.00 37,500.00 0.00  0 0 % 0

0.00 0.00 1,100,000.00  0 0 % 0

  

0.00 0.00 0.00  20,000 -100 % 0

  

16,000.00 0.00 0.00  0 0 % 0

  

8,650.00 0.00 0.00  0 0 % 0

12,900.00 0.00 0.00  0 0 % 0

เคร่ืองขยายเสียง 1200 วัตต์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รถส่วนกลาง

ครุภัณฑ์การเกษตร

เคร่ืองตัดหญ้าสะพายข้าง แบบข้อแข็ง

ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบ๊ิกฟุต

งบลงทุน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี

ชุดรับแขกแบบไม้ มีเบาะวางเป็นก้อน

โต๊ะท างานส าหรับผู้บริหาร

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

  

0.00 0.00 0.00  23,000 -100 % 0

      13,000.00 27,780.00 30,000.00  96,000 -83 %            16,000

0.00 0.00 0.00  0 100 % 21,000

15,900.00 0.00 0.00  0 0 % 0

0.00 18,000.00 16,370.00  0 0 % 0

0.00 0.00 0.00  0 100 % 8,600

0.00 0.00 7,590.00  0 0 % 0

0.00 0.00 0.00  37,200 -65 %            12,800

0.00 25,500.00 0.00  0 0 % 0

0.00 0.00 0.00  29,000 -100 % 0

  

38,000.00 0.00 0.00  0 0 % 0

211,851.29 103,167.10 105,181.00  50,000 500 % 300,000

322,801.29 233,447.10 1,259,141.00  255,200 358,400

322,801.29 233,447.10 1,259,141.00  255,200 358,400รวมงบลงทุน

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รวมค่าครุภัณฑ์

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network

ครุภัณฑ์อืน่

เต็นท์ทรงโค้ง ขนาด 4.00x6.00 เมตร

เคร่ืองส ารองไฟขนาด 750 VA

เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบท่ี 2

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800VA (480 Watts)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน

*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี1

*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว)

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (25หน้า/นาที)



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

  

  

0.00 0.00 33,000.00  20,000 65 % 33,000

0.00 0.00 33,000.00  20,000 33,000

0.00 0.00 33,000.00  20,000 33,000

  

  

78,000.00 185,000.00 0.00  82,000 2.44 % 84,000

0.00 25,000.00 132,000.00  50,000 150 % 125,000

25,000.00 0.00 0.00  88,514 -100 % 0

103,000.00 210,000.00 132,000.00  220,514 209,000

103,000.00 210,000.00 132,000.00  220,514.35 209,000

6,126,854.15 6,579,073.03 9,335,515.74  8,329,554.5 8,619,440

รวมงบเงนิอุดหนุน

รวมงานบริหารท่ัวไป

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์

รวมเงนิอุดหนุน

รายจ่ายอืน่

งบรายจ่ายอ่ืน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนเอกชน

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

รวมรายจ่ายอ่ืน

รวมงบรายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอ่ืน



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

  

  

  

164,640.00 198,120.00 366,432.00  481,213 7.02 % 515,000

17,210.00 680.00 12,859.67  1,905 -100 % 0

0.00 42,000.00 36,806.00  42,000 0 % 42,000

20,560.00 0.00 0.00  0 0 % 0

3,000.00 0.00 0.00  0 0 % 0

161,260.00 147,990.00 260,160.00  152,699 -24.71 % 114,960

36,740.00 28,500.00 48,000.00  20,799 -18.94 % 16,860

403,410.00 417,290.00 724,257.67  698,616 688,820

403,410.00 417,290.00 724,257.67  698,615.5 688,820

  

  

0.00 0.00 150,987.00  155,000 -35.48 % 100,000

13,500.00 27,900.00 31,000.00  36,000 0 % 36,000

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

12,934.00 0.00 0.00  0 0 % 0

26,434.00 27,900.00 181,987.00  201,000 141,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง

รวมค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

ค่าเช่าบ้าน

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า

เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจ้างประจ า

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินประจ าต าแหน่ง

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

  

39,600.00 0.00 0.00  0 0 % 0

  

12,020.00 19,740.00 66,245.00  90,000 -44.44 % 50,000

0.00 0.00 0.00  50,000 0 % 50000

7,560.00 9,180.00 8,640.00  10,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  0 100 % 10,000

59,180.00 28,920.00 74,885.00  150,000 110,000

  

4,280.00 0.00 0.00  0 0 % 0

4,280.00 0.00 0.00  0 0

89,894.00 56,820.00 256,872.00  351,000 251,000

493,304.00 474,110.00 981,129.67  1,049,615.5 939,820

6,620,158.15 7,053,183.03 10,316,645.41  9,379,170 9,559,260รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป

รวมงบด าเนินงาน

รวมงานบริหารงานคลัง

โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการรณรงค์การช าระภาษีตรงเวลา

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่

วัสดุคอมพิวเตอร์

รวมค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

โครงการรณรงค์การช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีและภาษีโรงเรือนท่ีดิน

และภาษีป้าย

ค่าใช้สอย



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

  

  

  

  

0.00 0.00 127,163.00  151,990 8.56 % 165,000

0.00 0.00 18,086.33  8,010 -85.02 % 1,200

0.00 0.00 145,249.33  160,000 166,200

0.00 0.00 145,249.33  160,000 166,200

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมงบบุคลากร

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

  

  

  

0.00 0.00 0.00  0 100 % 77,760

44,000.00 0.00 0.00  100,000 -100 % 0

29,760.00 101,200.00 58,800.00  50,000 0 %           50,000

30,000.00 41,060.00 2,000.00  5,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  0 100 % 1,000

0.00 0.00 0.00  0 100 % 1,000

0.00 0.00      27,000.00  30,000 -100 % 0

103,760.00 142,260.00 87,800.00  185,000 129,760

  

0.00 0.00 0.00  0 100 % 20,000

0.00 0.00 55,000.00  55,000 0 % 55,000

0.00 0.00 0.00  0 100 % 100,000

0.00 0.00 55,000.00  55,000 175,000

103,760.00 142,260.00 142,800.00  240,000 304,760

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

รวมค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวมงบด าเนินงาน

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

รวมค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

โครงการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต.แม่สาบ

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

โครงการฝึกอบรมเพ่ือทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ต.แม่สาบ

งบด าเนินงาน



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

  

  

  

0.00 0.00 0.00  0 100 % 28,500

0.00 0.00 0.00  0 28,500

0.00 0.00 0.00  0 28,500

103,760.00 142,260.00 288,049.33  400,000 499,460

103,760.00 142,260.00 288,049.33  400,000 499,460รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมงบลงทุน

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ป้ายไฟสามเหล่ียมหยุดตรวจ

รวมค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

งบลงทุน



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

  

  

  

  

167,450.00 239,820.00 338,200.00  555,560 6.2 % 590,000

11,050.00 1,500.00 0.00  0 0 % 0

0.00 42,000.00 33,419.00  42,000 0 % 42,000

42,300.00 0.00 0.00  50,000 -100 % 0

11,700.00 0.00 43,920.00  0 0 % 0

232,500.00 283,320.00 415,539.00  647,560 632,000

232,500.00 283,320.00 415,539.00  647,560 632,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง

แผนงานการศึกษา

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินประจ าต าแหน่ง

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

  

  

0.00 0.00 379,872.00  180,000 -11.11 % 160,000

0.00 0.00 0.00  10,000 0 % 10,000

4,449.00 0.00 0.00  0 0 % 0

4,449.00 0.00 379,872.00  190,000 170,000

  

256,400.00 264,000.00 228,000.00  264,700 2 % 270,000

  

29,953.00 88,483.00 45,819.00  60,000 -16.67 % 50,000

0.00 0.00 0.00  0 100 % 10,000

0.00 0.00 0.00  0 100 % 20,000

24,000.00 24,000.00 24,000.00  24,000 25 %           30,000

     40,000.00      40,000.00      40,000.00  40,000 25 %       50,000.00

15,000.00 9,900.00 12,000.00  18,000 11 %           20,000

0.00 0.00 0.00  20,000 -100 % 0

0.00 0.00 20,000.00  20,000 25 % 25000

โครงการค่ายกีตาร์พ้ืนฐาน (พ่ีพาน้องเก่ง)

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนต าบลแม่สาบ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่

โครงการจ้างเด็กนักเรียนนักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

โครงการจัดงานพุทธบูชาประเพณีย่ีเป็ง

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรของ อบต.แม่สาบ

โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.แม่สาบ

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

รวมค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

19,650.00 20,000.00 0.00  0 0 % 0

185,440.00 460,400.00 325,600.00  379,000 0 % 0

10,000.00 0.00 0.00  0 0 % 0

50,000.00 50,000.00 50,000.00  50,000 0 %           50,000

0.00 0.00 0.00  0 100 % 20,000

0.00 0.00 0.00         40,000 0 % 40,000

0.00 0.00 0.00  0 100 % 20,000

630,443.00 956,783.00 745,419.00  915,700 605,000

  

6,869.00 0.00 0.00  0 0 % 0

30,000.00 30,000.00 39,962.00  40,000 25 % 50,000

0.00 0.00 0.00  40,000 -100 % 0

3,500.00 0.00 0.00  0 0 % 0

40,369.00 30,000.00 39,962.00  80,000 50,000

675,261.00 986,783.00 1,165,253.00  1,185,700 825,000

โครงการฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร(English Camp)

โครงการไหว้สาป๋ารมี สืบฮีต ต๋ามฮอย สรงน้ าพระธาตุเจ้าม่อนเป๊ียะ

รวมค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

โครงการอบรมการสืบสานงานประเพณีป๋ีใหม่เมือง ด าหัวสระเกล้า

 แบบเบ้าล้านนา

โครงการอบรมเยาวชนแม่สาบร่วมใจ ท าขนมไทยพ้ืนบ้านสร้างอาชีพ

รวมค่าวัสดุ

รวมงบด าเนินงาน

วัสดุการเกษตร

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุส านักงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว

โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา

โครงการวันบัณฑิตน้อย

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

  

  

  

0.00 0.00 0.00  0 100 % 20,250

0.00 0.00 0.00  40,070 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  40,070 20,250

0.00 0.00 0.00  40,070 20,250

  

  

0.00 97,000.00 120,000.00  60,000 0 % 60,000

70,000.00 0.00 0.00  0 0 % 0

70,000.00 97,000.00 120,000.00  60,000 60,000

70,000.00 97,000.00 120,000.00  60,000 60,000

977,761.00 1,367,103.00 1,700,792.00  1,933,330 1,537,250

รวมงบเงนิอุดหนุน

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รวมค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

กีตาร์โปร่ง

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์

รวมเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

รวมงบลงทุน

งบเงนิอุดหนุน



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

  

  

  

0.00 0.00 0.00  0 100 % 900,000

0.00 0.00 0.00  0 100 % 397,440

0.00 0.00 0.00  0 100 % 63,000

0.00 0.00 0.00  0 1,360,440

0.00 0.00 0.00  0 1,360,440

  

  

  

0.00 0.00 0.00  10,000 0 % 10,000

0.00 0.00 17,340.00  20,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  10,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  10,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  0 100 % 20,000

0.00 0.00 0.00  0 100 % 544,770

0.00 0.00 17,340.00  50,000 574,770

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเด็กปฐมวัย (เล้ียงไก่พันธ์ุไข่)

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในสังกัด อบต.แม่สาบ

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะความสามารถของเด็กปฐมวัย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่

โครงการตลาดนัดวิชาการทางการศึกษาของ อบต.แม่สาบ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

รวมค่าใช้สอย

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

  

565,270.80 650,518.02 591,686.04  622,200 -1.06 % 615,600

565,270.80 650,518.02 591,686.04  622,200 615,600

565,270.80 650,518.02 609,026.04  672,200 1,190,370

  

  

521,040.00 1,078,800.00 1,016,960.00  979,200 -7.92 % 901,600

521,040.00 1,078,800.00 1,016,960.00  979,200 901,600

521,040.00 1,078,800.00 1,016,960.00  979,200 901,600

1,086,310.80 1,729,318.02 1,625,986.04  1,651,400 3,452,410

รวมงบเงนิอุดหนุน

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวมเงนิอุดหนุน

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

รวมค่าวัสดุ

รวมงบด าเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม)



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

  

  

  

72,420.00 0.00 0.00  0 0 % 0

72,420.00 0.00 0.00  0 0

  

0.00 56,380.00 68,100.00  70,000 0 % 70,000

0.00 56,380.00 68,100.00  70,000 70,000

72,420.00 56,380.00 68,100.00  70,000 70,000

72,420.00 56,380.00 68,100.00  70,000 70,000

2,136,491.80 3,152,801.02 3,394,878.04  3,654,730 5,059,660รวมแผนงานการศึกษา

รวมงบด าเนินงาน

รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ

วัสดุส านักงาน

รวมค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ

งบด าเนินงาน



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

  

  

  

  

  

0.00 0.00 0.00  0 100 % 50,000

0.00 0.00 0.00  0 50,000

0.00 0.00 0.00  0 50,000

  

  

  

     65,000.00 0.00 0.00  0 100 % 59,000

65,000.00 0.00 0.00  0 59,000

65,000.00 0.00 0.00  0 59,000

เคร่ืองพ่นหมอกควัน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

รวมงบด าเนินงาน

งบลงทุน

รวมงบลงทุน

รวมค่าครุภัณฑ์

แผนงานสาธารณสุข

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

รวมค่าใช้สอย

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบด าเนินงาน



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

  

  

0.00 100,000.00 75,000.00  150,000 -66.67 % 50,000

100,000.00 0.00 0.00  0 0 % 0

100,000.00 100,000.00 75,000.00  150,000 50,000

100,000.00 100,000.00 75,000.00  150,000 50,000

165,000.00 100,000.00 75,000.00  150,000 159,000

165,000.00 100,000.00 75,000.00  150,000 159,000รวมแผนงานสาธารณสุข

รวมงบเงนิอุดหนุน

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์

รวมเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

งบเงนิอุดหนุน



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

  

  

  

  

0.00 0.00 373,296.00  438,600 36.8 % 600,000

0.00 0.00 10,620.67  24,000 -95 % 1,200

0.00 0.00 0.00  42,000 0 % 42,000

0.00 0.00 383,916.67  504,600 643,200

0.00 0.00 383,916.67  504,600 643,200

  

  

0.00 0.00 32,430.00  60,000 -8.33 % 55,000

0.00 0.00 0.00  0 100 % 5,000

0.00 0.00 32,430.00  60,000 60,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงบบุคลากร

รวมค่าตอบแทน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินประจ าต าแหน่ง

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

  

  

0.00 0.00 11,330.00  20,000 0 % 20,000

0.00 30,325.00 0.00  0 0 % 0

20,000.00 0.00 0.00  0 0 % 0

0.00 0.00 0.00  4,800 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  30,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  20,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  20,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  20,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  10,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  10,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  30,000 -100 % 0

โครงการอบรมพัฒนาอาชีพการแปรรูปผลผลิตจากกล้วย

โครงการอบรมพัฒนาอาชีพการแปรรูปผลผลิตจากดอกเก๊กฮวย

และหญ้าหวาน

โครงการอบรมอาชีพการท าขนมทองพับ ทองม้วน ทองม้วนสด

โครงการอบรมพัฒนาอาชีพการแปรรูปผลผลิตจากกระเทียมสด

และกระเทียมแห้ง

โครงการอบรมการจัดเก็บข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส

โครงการอบรมการผลิตน้ ายาล้างจาน น้ ายาซักผ้า แชมพู สบู่เหลว

โครงการอบรมและพัฒนาอาชีพการจักสาน

โครงการอบรมอาชีพการนวดสปาด้วยสมุนไพรในท้องถ่ิน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพเตาอบดอก

เก๊กฮวยโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร

ค่าใช้สอย



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

0.00 0.00 0.00  0 100 % 20,000

0.00 0.00 0.00  0 100 % 20,000

0.00 0.00 0.00  0 100 % 20,000

0.00 0.00 0.00  0 100 % 20,000

0.00 0.00 0.00  0 100 % 20,000

0.00 0.00 0.00  0 100 % 10,100

0.00 0.00 0.00  0 100 % 10,000

20,000.00 30,325.00 11,330.00  164,800 140,100

20,000.00 30,325.00 43,760.00  224,800 200,100รวมงบด าเนินงาน

โครงการอบรมพัฒนาอาชีพจักสานส าหรับผู้สูงอายุ

รวมค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมอาชีพการสานเส้นพลาสติก

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น ากลุ่มสตรีต าบลแม่สาบ

โครงการอบรมอาชีพการท าผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรและยาหม่อง

โครงการฝึกอบรมอาชีพการนวดผ่อนคลายและการนวดคลายเส้น

โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าเทียนหอมแฟนซี

โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าน้ าเต้าหู้



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

  

  

0.00 100,000.00 100,000.00  0 0 % 0

40,000.00 0.00 0.00  0 0 % 0

40,000.00 100,000.00 100,000.00  0 0

40,000.00 100,000.00 100,000.00  0 0

60,000.00 130,325.00 527,676.67  729,400 843,300

60,000.00 130,325.00 527,676.67  729,400 843,300รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

งบเงนิอุดหนุน

รวมงบเงนิอุดหนุน

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์

รวมเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

  

  

  

  

177,070.00 212,280.00 167,025.00  242,300 106.36 % 500,000

2,840.00 0.00 0.00  0 0 % 0

0.00 42,000.00 19,194.00  42,000 0 % 42,000

80,100.00 94,440.00 108,000.00  72,000 50 % 108,000

60,240.00 58,560.00 12,000.00  8,000 50 % 12,000

320,250.00 407,280.00 306,219.00  364,300 662,000

320,250.00 407,280.00 306,219.00  364,300 662,000

  

  

0.00 0.00 68,451.00  50,000 10 % 55,000

10,500.00 34,200.00 20,951.00  18,000 0 % 18,000

7,513.00 7,278.00 3,832.00  0 0 % 0

3,270.00 14,743.00 0.00  0 0 % 0

21,283.00 56,221.00 93,234.00  68,000 73,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

ค่าเช่าบ้าน

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินประจ าต าแหน่ง



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

  

44,390.00 0.00 9,000.00  0 100 % 100,000

  

24,160.00 21,460.00 20,290.00  30,000 0 % 30,000

0.00 0.00 0.00  0 100 % 100,000

68,550.00 21,460.00 29,290.00  30,000 230,000

  

95,241.00 0.00 0.00  0 0 % 0

4,280.00 0.00 0.00  0 0 % 0

99,521.00 0.00 0.00  0 0

189,354.00 77,681.00 122,524.00  98,000 303,000

509,604.00 484,961.00 428,743.00  462,300 965,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

รวมค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

รวมค่าใช้สอย

รวมงบด าเนินงาน

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่

ค่าใช้สอย



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

  

  

  

487,723.00 204,550.00 200,331.50  193,600 45.92 % 282,500

487,723.00 204,550.00 200,331.50  193,600 282,500

487,723.00 204,550.00 200,331.50  193,600 282,500

  

  

  

0.00 0.00 0.00  43,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  43,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  43,000 -100 % 0

  

0.00 179,000.00 0.00  0 0 % 0

0.00 148,500.00 0.00  0 0 % 0

  

0.00 0.00 0.00  0 100 % 132,000

0.00 0.00 0.00  0 100 % 127,500

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการต่อเติมหลังคา ศพด.นากู่

งบลงทุน

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

รวมค่าวัสดุ

รวมงบด าเนินงาน

โครงการก่อสร้างอาคารท่ีจอดรถท่ีท าการ อบต.แม่สาบ

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก

โครงการต่อเติมหลังคา ศพด.แม่ตุงติง(1)

โครงการต่อเติมหลังคา ศพด.แม่ตุงติง(2)

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบด าเนินงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดกองกลางสายบน 

บ้านแม่ขาน หมู่ท่ี 1

โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตุงติง



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

0.00 0.00 0.00  0 100 % 93,900

0.00 0.00 0.00  0 100 % 151,000

0.00 0.00 0.00  0 100 % 146,000

0.00 0.00 0.00  0 100 % 200,000

0.00 0.00 0.00  0 100 % 342,500

0.00 0.00 0.00  0 100 % 128,500

0.00 0.00 0.00  0 100 % 66,000

0.00 0.00 0.00  0 100 % 115,500

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านวัด

(ต่อจากถนน คสล.เดิม) บ้านปางเติม หมู่ท่ี 4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าหอเจ้าบ้าน 

บ้านแม่ตุงติง หมู่ท่ี 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยตรงข้าม

โรงน้ าด่ืม บ้านแม่ตุงติง หมู่ท่ี 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบนวัดอมลอง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปห้วยไม้ยาง

(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ท่ี 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายน้ าบ่อถ้ า 

บ้านแม่ขาน หมู่ท่ี 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทุ่งป่าแขม 

บ้านงาแมง หมู่ท่ี 3

โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปณสถาน 

บ้านแม่ตุงติง หมู่ท่ี 5



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

0.00 0.00 0.00  0 100 % 162,000

0.00 0.00 0.00  0 100 % 84,000

0.00 0.00 0.00  0 100 % 101,000

0.00 0.00 0.00  0 100 % 145,000

0.00 0.00 0.00  0 100 % 67,000

0.00 0.00 0.00  0 100 % 109,000

0.00 0.00 0.00  0 100 % 168,000

0.00 0.00 0.00  0 100 % 342,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านตะวันออก

(ต่อจากถนน คสล.เดิม) บ้านง้ิวเฒ่า หมู่ท่ี 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยยางไฟ 

บ้านขุนสาบ หมู่ท่ี 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยกองกลาง

สายบนและทางไปโรงสีข้าว SML จ านวน 2 ช่วง บ้านหาดส้มป่อย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยก่ิวคอล้อ 

บ้านง้ิวเฒ่า หมู่ท่ี 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยทุ่งป่าคา 

บ้านง้ิวเฒ่า หมู่ท่ี 8

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านแม่คนิน 

บ้านง้ิวเฒ่า หมู่ท่ี 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านขุนสาบใต้ 

ซอย 1 บ้านขุนสาบ หมู่ท่ี 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านขุนสาบใต้ 

ซอย 4 บ้านขุนสาบ หมู่ท่ี 6



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

0.00 0.00 0.00  0 100 % 51,000

0.00 0.00 0.00  0 100 % 276,600

0.00 0.00 0.00  0 100 % 60,500

0.00 0.00 0.00  0 100 % 195,800

0.00 0.00 0.00  0 100 %      100,000.00

99,000.00 0.00 0.00  0 0 % 0

97,000.00 0.00 0.00  0 0 % 0

99,900.00 0.00 0.00  0 0 % 0

99,500.00 0.00 0.00  0 0 % 0

99,000.00 0.00 0.00  0 0 % 0

โครงการขุดบ่อขยะประจ าหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 1 - 10

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (แม่ตุงติง-ทุ่งโป่ง) หมู่ 5

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (ซอยเข้าพระธาตุ) หมู่ 7

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (ต่อบ้านพ่อหลวง) หมู่ 6

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (ซอยกองกลาง)   หมู่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านนากู่ หมู่ 9

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าข้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

แบบมีฝาปิดคอนกรีต บ้านทุ่งยาว หมู่ท่ี 10

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย 

ถนนสายหย่อมบ้านตะวันออก บ้านง้ิวเฒ่า หมู่ท่ี 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 5 

บ้านทุ่งยาว หมู่ท่ี 10

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนากู่ 

บริเวณสวนนายศัตราวุธ บ้านนากู่ หมู่ท่ี 9



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

0.00 0.00 0.00  148,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  131,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  306,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  153,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  153,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  63,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  142,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  104,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  70,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  122,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  124,000 -100 % 0โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยบ้านขุนสาบใต้  ม.6

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยก่ิวคอล้อ  ม.8

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยข้างวัดแม่ขาน  ม.1

โครงการก่อสร้างถนน คสล.2ช่วง บริเวณซอยกลางบน และ 

บริเวณซอยบ้าน ผญบ. ม.7

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณจุดกองกลางสายบน

(ต่อจากโครงการเดิม) ม.1

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย6  ม.10

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยกลางบ้าน  ม.5

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณจุดหย่อมบ้านตะวันออก

(ต่อจากโครงการเดิม) ม.4

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย5  ม.10

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณจุดวัดอมลองต่อห้วยไม้ยาง

(ต่อจากโครงการเดิม) ม.2

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดดหย่อมบ้านตะวันตก(ทุ่งโป่ง) ม.4



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

0.00 0.00 0.00  113,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  178,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  253,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  300,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  118,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00  113,000 -100 % 0

0.00 295,000.00 0.00  0 0 % 0

0.00 97,000.00 0.00  0 0 % 0

0.00 296,000.00 0.00  0 0 % 0

0.00 298,000.00 0.00  0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนทางไปทุ่งผักเฮือด  ม.3

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยบ้านหล่าย ม.8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน 

บ้านนากู่    หมู่ท่ี9

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยทุ่งป่าคา ม.8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน 

บ้านง้ิวเฒ่า หมู่ท่ี8

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนทางไปผายอง  ม.9

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนสายแม่ตุงติง-ทุ่งโป่ง  ม.5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน 

บ้านปางเติม หมู่ท่ี 4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน 

บ้านปางเติม หมู่ท่ี4

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยวัดขุนสาบ  ม.6



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

0.00 149,000.00 0.00  0 0 % 0

0.00 148,500.00 0.00  0 0 % 0

0.00 140,000.00 0.00  0 0 % 0

0.00 145,000.00 0.00  0 0 % 0

0.00 148,000.00 0.00  0 0 % 0

0.00 149,000.00 0.00  0 0 % 0

0.00 147,000.00 0.00  0 0 % 0

0.00 149,000.00 0.00  0 0 % 0

0.00 146,000.00 0.00  0 0 % 0

0.00 0.00 0.00  138,000 -100 % 0

0.00 100,000.00 0.00  0 0 % 0

0.00 0.00 105,000.00  0 0 % 0โครงการเทลานคอนกรีตป่าช้า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 จ านวน 2 จุด

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณฌาปนสถาน

บ้านแม่ตุงติง

โครงการขยายพ้ืนผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสายบ้านทุ่งยาวหมู่ท่ี 10 - บ้านขุนสาบหมู่ท่ี 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6  จ านวน 2 จุด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

0.00 0.00 95,000.00  0 0 % 0

0.00 0.00 94,000.00  0 0 % 0

0.00 0.00 70,000.00  0 0 % 0

0.00 0.00 126,000.00  0 0 % 0

0.00 0.00 192,000.00  0 0 % 0

0.00 0.00 283,500.00  0 0 % 0

0.00 0.00 94,500.00  0 0 % 0

0.00 0.00 183,500.00  0 0 % 0

โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านทุ่งยาว (จุดโค้งหัวบ้าน)

โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านทุ่งยาว (ซอย 4)

โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านแม่ขาน (จุดกองกลางสายกลาง)

โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านแม่ขาน (จุดกองกลางสายบน)

โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านแม่ตุงติง (จุดกองกลาง)

โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านหาดส้มป่อย (จุดซอยทางไปพระธาตุฯ)

โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้านงาแมง (จุดทางไปทุ่งป่าแขม)

โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านปางเติม  (จุดบ้านวันตกถึงบ้านหัวทุ่ง)



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

0.00 0.00 95,200.00  0 0 % 0

0.00 0.00 192,200.00  0 0 % 0

0.00 0.00 239,000.00  0 0 % 0

61,000.00 0.00 0.00  0 0 % 0

99,500.00 0.00 0.00  0 0 % 0

  

0.00 0.00 0.00  123,600 -100 % 0

20,000.00 0.00 0.00  0 0 % 0

0.00 0.00 0.00  0 100 % 103,600

674,900.00 2,735,000.00 1,769,900.00  2,981,600 3,468,900

674,900.00 2,735,000.00 1,769,900.00  2,981,600 3,468,900

1,162,623.00 2,939,550.00 1,970,231.50  3,175,200 3,751,400

1,672,227.00 3,424,511.00 2,398,974.50  3,637,500 4,716,400รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนดิน จ านวน 2 จุดพร้อมก่อสร้างรางระบาย

น้ ารูปตัวยู (ฝาตะแกรงเหล็ก) บ้านทุ่งยาว ม.10

โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านนากู่  (ถนนเข้าบ้านขุนอมลอง)

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรัง 

ถนนสายบ้านแม่ตุงติง - บ้านแม่แพะ

รวมงบลงทุน

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงหลังคาห้องประชุม อบต.แม่สาบ

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงหลังคา ท่ีท าการ อบต.แม่สาบ

โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีป่าช้าบ้านง้ิวเฒ่าเหนือ ม.8

โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านง้ิวเฒ่า  (ซอยกองบน)

โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านง้ิวเฒ่า  (ซอยบ้านง้ิวเฒ่าใต้)



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

  

  

  

  

57,564.00 50,978.00 41,834.00  31,200 60.26 % 50,000

0.00 0.00 0.00  0 100 % 4,905,600

0.00 0.00 0.00  0 100 % 2,165,600

65,500.00 64,000.00 72,000.00  78,000 0 % 78,000

0.00 80,300.00 226,146.50  200,000 0 % 200,000

50,000.00 49,400.00 125,378.69  113,000 10.62 % 125,000

78,100.00 106,000.00 128,000.00  127,000 9.23 % 138,720

251,164.00 350,678.00 593,359.19  549,200 7,662,920

251,164.00 350,678.00 593,359.19  549,200 7,662,920

251,164.00 350,678.00 593,359.19  549,200 7,662,920

251,164.00 350,678.00 593,359.19  549,200 7,662,920

11,008,800.95 14,353,758.05 17,594,583.14  18,500,000 28,500,000รวมทุกแผนงาน

รวมงบกลาง

รวมแผนงานงบกลาง

รวมงบกลาง

รวมงบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เงินส ารองจ่าย

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

เบ้ียยังชีพคนพิการ



รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

เพ่ือส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนำยจ้ำง

ในอัตรำร้อยละ  5  ให้แก่พนักงำนจ้ำงของ อบต.แม่สำบ  

โดยถือปฏิบัติตำม

-พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

-หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท., และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0809.5/ว 9 ลงวันท่ี 22  มกรำคม 2557

-หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด 

  ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลว. 10  กรกฎำคม  2557

งบกลาง 7,662,920

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 50,000

เพ่ือจ่ำยเป็นเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ ตำมหลักเกณฑ์ของระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบ้ียงยังชีพ

ผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2552   

จ านวน 611 ราย  โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3 /ว 4072 

ลงวันท่ี 15 กรกฎำคม 2559 เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว1502 

ลงวันท่ี 2  สิงหำคม  2559 เร่ืองกำรซักซ้อมแนวทำงกำรต้ัง

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุน

ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ และ

รำยกำรเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่

ผู้พิกำรและทุพพลภำพ

เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 4,905,600

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ

อ าเภอสะเมิง   จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  28,500,000 บาท   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง   หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงนิอุดหนุน

ท่ัวไป  แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบกลาง 7,662,920

งบกลาง 7,662,920



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำทเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 78,000

เบ้ียยังชีพคนพิกำร 2,165,600

เพ่ือจ่ำยเป็นเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตำมหลักเกณฑ์ของระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฯ พ.ศ.2548  จ านวน 13 ราย 

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว4072 

ลงวันท่ี 15 กรกฎำคม 2559 เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว1468 

ลงวันท่ี 17 กรกฎำคม 2559 เร่ืองแนวทำงกำรจัดต้ังงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 รำยกำรเงินอุดหนุน

ท่ัวไป ส ำหรับสนับสนุนกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วย

เอดส์

เพ่ือจ่ำยเป็นเบ้ียยังชีพคนพิกำร  ตำมหลักเกณฑ์ของระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเบ้ียควำมพิกำรให้คนพิกำร

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฯ(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559

จ านวน 215 ราย   โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว4072 

ลงวันท่ี 15 กรกฎำคม 2559 เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ของ อปท. 

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว1502 

ลงวันท่ี 2  สิงหำคม  2559 เร่ืองกำรซักซ้อมแนวทำงกำรต้ัง

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุน

ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ และ

รำยกำรเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่

ผู้พิกำรและทุพพลภำพ



จ ำนวน บำท เงินส ำรองจ่ำย 200,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีฉุกเฉินจ ำเป็นเร่งด่วน ซ่ึงไม่

สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำได้  เช่น กำรเกิดสำธำรณภัยต่ำงๆ

(อุทกภัย,วำตภัย,ภัยแล้ง,ภัยหนำว,อัคคีภัย ฯลฯ) หรือกรณีท่ีมี

ควำมจ ำเป็นต้องจ่ำยนอกเหนือจำกท่ีงบประมำณต้ังไว้ หรือกรณี

ท่ีมีหนังสือ ส่ังกำรให้เบิกจ่ำยจำกเงินประเภทน้ี 

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท.0313.4/ ว 667

 ลว.12  มีนำคม  2545  เร่ือง  กำรช่วยเหลือประชำชนกรณีเกิด

 สำธำรณภัยของ อปท.

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท.0808.2/ว 3456

 ลว.19  มิถุนำยน 2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ

 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ของ อปท

-หนังสือกระทรวงมหำดไทยท่ี มท 0808.2/ว 3215

 ลว. 6 มิถุนำยน 2559  เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรใช้จ่ำย

 งบประมำณเพ่ือช่วยเหลือประชำชนกรณีเกิดสำธำรณภัย

 ของ อปท



จ ำนวน บำท

เพ่ือจ่ำยเป็น

1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลแม่สำบ

จ ำนวน 75,000 บำท  โดยจ่ำยสมทบร้อยละ 40 ของจ ำนวนเงิน

ท่ีได้รับอุดหนุนจำกส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ คนละ 45 บำท 

โดยคิดจำกจ ำนวนประชำกร  ของต ำบล จ ำนวน 3,519 คน 

ณ.วันท่ี 1 กรกฎำคม 2559 

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน 125,000

2.เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลแม่สำบ

จ ำนวน 50,000 บำท โดยจ่ำยสมทบในส่วนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ยึดหลักหุ้นส่วนกำรพัฒนำโดยประชำชน 1 ส่วน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1 ส่วน และรัฐบำล 1 ส่วน

โดยถือปฏิบัติตำม

-พรบ.ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0891.4 / ว2502 

 ลว. 20 ส.ค. 2553 เร่ืองแนวทำงสนับสนุนกำรด ำเนินงำน

 กองทุนสวัสดิกำรชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด 

  ท่ี มท 0891.3/ว 2199 ลว. 10 พฤศจิกำยน  2552

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 1514

  ลว. 26 กรกฎำคม 2554

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท. 0037/3/ว. 20502 

  ลว. 2 ธ.ค. 2553 เร่ืองซักซ้อมควำมเข้ำใจกำรบริหำรจัดกำร

  กองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถ่ิน ปี 2554  

-ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 

  เร่ืองกำรก ำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้ อปท ด ำเนินงำน

  และบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ิน

  หรือพ้ืนท่ี พ.ศ.2557



จ ำนวน บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน

ท้องถ่ิน โดยค ำนวณจำกยอด 1% ของเงินรำยได้ไม่รวมเงินอุดหนุน

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน

  ด่วนมำก ท่ี มท 0808.5/ ว 28  ลว. 21  กรกฎำคม  2559

  เร่ืองซักซ้อมกำรส่งเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร

  ส่วนท้องถ่ินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560

-พรบ.บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2500

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ

  ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2546 

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 138,720



รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

งบบุคลากร 4,975,540

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งผู้บริหำรท้องถ่ิน ได้แก่

1.ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

จ ำนวน 1 อัตรำ อัตรำละ 1,750 บำท/เดือน

2.ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

จ ำนวน 2 อัตรำ อัตรำละ 880 บำท/เดือน

ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 514,080

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนของผู้บริกำรท้องถ่ินได้แก่

1.เงินเดือนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ

อัตรำละ 20,400 บำท/เดือน

2.เงินเดือนรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 อัตรำ

อัตรำละ 11,220 บำท/เดือน

ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป 8,619,440

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120

42,120

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษแก่ผู้บริหำรท้องถ่ินได้แก่

1.ค่ำตอบแทนพิเศษนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

จ ำนวน 1 อัตรำ อัตรำละ 1,750 บำท/เดือน

2.ค่ำตอบแทนพิเศษรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

จ ำนวน 2 อัตรำ อัตรำละ 880 บำท/เดือน

ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล
86,400

เพ่ือจ่ำยเป็น

ค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

จ ำนวน 1 อัตรำ อัตรำละ 7,200 บำท/เดือน

ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,886,400

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ได้แก่

1.ค่ำตอบแทนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

จ ำนวน 1 อัตรำ อัตรำละ 11,220 บำท/เดือน

2.ค่ำตอบแทนรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

จ ำนวน 1 อัตรำ อัตรำละ 9,180 บำท/เดือน

3.ค่ำตอบแทนเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

จ ำนวน 1 อัตรำ อัตรำละ 7,200 บำท/เดือน

4.ค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

จ ำนวน 18 อัตรำ อัตรำละ 7,200 บำท/เดือน

ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน



รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล

1.ต ำแหน่งนักบริหำรงำนท้องถ่ินระดับกลำง  (ปลัด อบต.) 

จ ำนวน 1 อัตรำ    อัตรำละ 7,000 บำท/เดือน

2.ต ำแหน่งนักบริหำรงำนท้องถ่ินระดับต้น  (รองปลัดฯ)  

จ ำนวน 1 อัตรำ   อัตรำละ 3,500 บำท/เดือน

3.ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรระดับต้น  (หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ) 

จ ำนวน 1 อัตรำ   อัตรำละ 3,500 บำท/เดือน

ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

โดยถือปฏิบัติตำม

-ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเชียงใหม่ 

เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 31)  

ประกำศวันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ.2559 

เพ่ือจ่ำยเป็น

1.เงินค่ำตอบแทนรำยเดือน (ค่ำตอบแทนพิเศษ)

ส ำหรับนักบริหำรงำนท้องถ่ินระดับกลำง (ปลัด อบต.) 

จ ำนวน  1 อัตรำ  อัตรำละ 7,000 บำท/เดือน

2.เงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว จ ำนวน 1 อัตรำ

ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 168,000

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล สังกัดส ำนักงำนปลัดฯ

จ ำนวน 6 อัตรำ พร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปี

ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 85,200

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,404,420

เงินเดือนพนักงำน 1,600,000

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 

ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณ

ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท.



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท31,980

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำปี

ให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำสังกัดส ำนักงำนปลัดฯ  จ ำนวน 1 อัตรำ

ท้ังน้ีต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 290,040

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 229,200

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำง สังกัดส ำนักงำนปลัดฯ

จ ำนวน 2 อัตรำ คือ

1.พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ    จ ำนวน  2 อัตรำ  

ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนชดเชย ให้แก่พนักงำนจ้ำงสังกัด

ส ำนักงำนปลัดฯ  จ ำนวน 2 อัตรำ   คือ

1.พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   จ ำนวน 2 อัตรำ 

ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน



รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำทค่ำเช่ำบ้ำน 36,000

เพ่ือจ่ำยเป็น

1.ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรำยงำน และประเมินควำม

ช ำนำญ หรือควำมเช่ียวชำญ ผลงำนวิชำกำรของพนักงำนผู้

ขอรับกำรประเมิน   จ ำนวน  15,000 บำท

2.ค่ำตอบแทน,ค่ำท ำขวัญ  ให้แก่พนักงำน,ลูกจ้ำงประจ ำ,

พนักงำนจ้ำงหรือบุคลำกรของ อบต. ตลอดจนบุคคลท่ัวไปท่ีไป

ปฏิบัติงำนฝ่ำอันตรำยเป็นคร้ังครำว หรือกรณีได้รับอุบัติเหตุ

ระหว่ำงปฏิบัติหน้ำท่ี จ ำนวน 15,000 บำท

งบด าเนินงาน 3,043,500

ค่าตอบแทน 289,000

3.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงำนส่วน

ต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริกำรส่วน

ต ำบลท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินและมีสิทธ์ิได้รับเงินประโยชน์ตอบ

แทนอื่นฯ จ ำนวน 200,000 บำท

โดยถือปฏิบัติตำม 

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี

แก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอื่นของ อปท.พ.ศ.2557

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3072 

ลว. 29 กันยำยน 2557

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่ำ

เช่ำบ้ำนได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเร่ือง ค่ำเช่ำ

บ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548

โดยถือปฏฺบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร

ส่วนท้องถ่ิน พศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2559

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท.0808.2/ ว 0091 

ลงวันท่ี 7 ม.ค. 2559 เร่ืองแนวทำงและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับกำร

เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 230,000



จ ำนวน บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำของบุตรของผู้บริหำรและ

พนักงำนส่วนต ำบล ท่ีมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.7/ว 257 

ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง

กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 23,000



รวม บาท

จ ำนวน บำท

3.ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ    

โดยจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงเหมำท ำกำรอย่ำงหน่ึง

อย่ำงใดซ่ึง มิใช่กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้ำงครุภัณฑ์

หรือส่ิงก่อสร้ำง เช่น ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำร

สถำนท่ีรำชกำร ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย ค่ำเช่ำ

เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำต้นไม้อำคำรสถำนท่ี 

ฯลฯ

4.ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ

โดยจ่ำยเป็น ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็น 

รวมถึง ค่ำปรับ ค่ำ พ.ร.บ. ค่ำเบ้ียประกัน รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆท่ี

เก่ียวข้องหรือมีลักษณะใกล้เคียง และอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ีเพ่ือ

ประโยชน์ต่อกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถ่ิน

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 

ลงวันท่ี 20  มิถุนำยน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำ

ค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีใน

ลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 595,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร ดังน้ี

1.ค่ำจัดท ำเอกสำร,ค่ำถ่ำยเอกสำร,ค่ำเย็บหรือเข้ำเล่มท ำ

ปกหนังสือ

2.ค่ำโฆษณำและเผยแพร่   

โดยจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยหรือแผงปิดประกำศ ค่ำจ้ำงท ำ

โปสเตอร์ กำรบันทึกภำพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์กำรจัดท ำเว็ปไซต์

ค่ำล้ำงอัดขยำยรูปถ่ำย กำรจ้ำงโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และ

เผยแพร่กิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในส่ือประเภทต่ำงๆ

 เช่นวิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วำรสำรแผ่นพับ 

ป้ำยประชำสัมพันธ์ ส่ือส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ ฯลฯ

ค่าใช้สอย 1,817,500



จ ำนวน บำท

เพ่ือจ่ำยเป็น

1.ค่ำรับรอง

1.1ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   

จ ำนวน  5,000 บำท

โดยจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 

เช่น ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร 

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวเน่ืองในกำรเล้ียงรับรอง รวมท้ังค่ำบริกำรซ่ึง

จ ำเป็นต้องจ่ำยท่ีเก่ียวกับกำรรับรอง รวมท้ังเพ่ือเป็นค่ำรับรอง

ในกำรต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลท่ีมำนิเทศตรวจงำน หรือ

เย่ียมชม หรือทัศนศึกษำดูงำน ฯลฯ

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 50,000

2.ค่ำของขวัญ ของรำงวัลหรือเงินรำงวัล  

จ ำนวน  5,000 บำท

โดยจ่ำยเป็นค่ำของขวัญ ของรำงวัล และเงินรำงวัลในงำน

พิธีต่ำงๆ หรืองำนกิจกรรมต่ำงๆ ของท้องถ่ิน และของท่ีระลึก

มอบหรือแลกเปล่ียนให้แก่หน่วยงำน บุคคล แขกผู้มำเยือน หรือ

มำช่วยปฏิบัติงำนหรือบริจำคทรัพย์สินช่วยเหลือกิจกำรของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

1.2ค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถ่ิน  

จ ำนวน  5,000 บำท 

โดยจ่ำยเป็นค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถ่ิน

เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์

เอกสำร รวมถึงค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวเน่ืองในกำรเล้ียงรับรอง รวมท้ัง

ค่ำบริกำรซ่ึงจ ำเป็นต้องจ่ำยท่ีเก่ียวกับกำรรับรอง



3.ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน จัดกิจกรรม นิทรรศกำร ประกวด

แข่งขันและงำนพิธีต่ำงๆ  จ ำนวน  10,000 บำท

โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม จัดนิทรรศกำรประกวด 

กำรแข่งขัน และงำนพิธีต่ำงๆ สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมของกลุ่ม

ต่ำงๆในต ำบล ซ่ึงอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ี โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน

วิทยำกร ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำตอบแทน เบ้ียเล้ียง  

ค่ำกระดำษและเคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำพิมพ์

เอกสำร ค่ำป้ำย ค่ำส่ือส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ  ค่ำประชำสัมพันธ์ทำงส่ือ

ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำดอกไม้ กระเช้ำ

ดอกไม้ ค่ำเตรียมและแต่งสถำนท่ี ค่ำของขวัญ หรือเงินรำงวัล 

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น ฯลฯ

4.ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธี พิธีทำงศำสนำ งำนประเพณีและ

วันส ำคัญต่ำงๆ  จ ำนวน  20,000 บำท

โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธีและวันส ำคัญต่ำงๆ เช่น

วันเฉลิมพระชนมพรรษำฯกิจกรรมทำงศำสนำและรัฐพิธีต่ำงๆ 

โดยจ่ำยเป็นค่ำ จัดท ำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่ำเตรียมและตกแต่ง

สถำนท่ี ผ้ำแพร ผ้ำร้ิว ธงชำติ ธงสัญลักษณ์ ธูปเทียนแพร

ดอกไม้ ป้ำยสัญลักษณ์ พรมลำดพระบำท โต๊ะหมู่บูชำ พำนพุ่ม

ถวำยสักกำระ  พวงมำลำ พวงมำลัย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้

ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 

ค่ำวงดุริยำงค์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

5.ค่ำพวงมำลัย กระเช้ำ กระเช้ำดอกไม้และพวงมำลำ ฯลฯ

จ ำนวน  5,000 บำท

เพ่ือใช้ในงำนรัฐพิธี ศำสนพิธี งำนพิธีต่ำงๆ หรือในงำนกิจกำร

ของ อบต.



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของผู้บริหำร

ท้องถ่ินสมำชิกสภำฯ  พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ   

พนักงำนจ้ำง รวมถึงผู้ท่ีได้รับค ำส่ังจำกนำยกฯ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

เพ่ือประโยชน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยจ่ำยเป็น

ค่ำธรรมเนียม และค่ำลงทะเบียนกำรฝึกอบรมประชุมสัมมนำ

ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง  ค่ำพำหนะ  ค่ำบริกำรจอดรถ

ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำร

ใช้สนำมบิน  ท้ังน้ีให้รวมถึง ค่ำธรรมเนียมป้ำยยำนพำหนะ 

ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมท่ีดินหรือค่ำธรรมเนียมใดๆ

ท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยน้ีได้

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป

  รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก

รำชอำณำจักร

200,000

100,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังผู้บริหำรและ สมำชิกสภำ 

อบต.แม่สำบ กรณีครบวำระ ยุบสภำ และแทนต ำแหน่งท่ีว่ำง 

หรือกรณี กกต.ส่ังให้มีกำรเลือกต้ังใหม่ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำร

จัดรณรงค์ ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้ทรำบถึงสิทธิและหน้ำท่ี

และกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง ในกำรเลือกต้ังสภำผู้แทน 

รำษฎรและหรือสมำชิกวุฒิสภำ 

โดยถือปฏิบัติตำม 

- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0890.4/ว 3992

   ลว. 2  ตุลำคม  2556 

- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0890.4/468

   ลว. 17  มกรำคม 2556

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังนำยกฯและสมำชิกสภำฯ

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ



จ ำนวน บำท

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

สร้ำงควำมม่ันคง ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 59

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร

  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)

  พ.ศ.2543 

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347

  ลว. 19 พฤษภำคม 2541 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ

  ของ อปท. 

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2589

  ลว. 3  สิงหำคม  2547 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงิน

  ในกำรแข่งขันกีฬำของ อปท.

เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน  ค่ำอุปกรณ์กีฬำ 

ค่ำจ้ำงเหมำจัดเตรียมสนำมกีฬำ จัดเตียมสถำนท่ีแข่งขัน  

ค่ำถ้วยรำงวัลเหรียญรำงวัล ค่ำเงินรำงวัลหรือของรำงวัล  

รวมถึงค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องอื่นๆ

โครงกำรกีฬำประชำชนต ำบลแม่สำบต้ำนภัยยำเสพติด 150,000



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

โครงกำรจัดงำนแข่งขันกีฬำประชำชนสะเมิงสัมพันธ์

โครงกำรจัดงำนสตรอเบอร่ีและของดีอ ำเภอสะเมิง ประจ ำปี 2560 200,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนสตรอเบอร่ีและของดีอ ำเภอ

สะเมิงประจ ำปีพ.ศ. 2560   เช่น ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำซุ้ม

นิทรรศกำรและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน,ค่ำจ้ำงเหมำท ำรถขบวน

ค่ำจ้ำงเหมำจัดรูปขบวน,รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้ำ 46 

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347

  ลว. 19 พฤษภำคม 2541 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ

  ของ อปท.

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำประชำชน หรือ 

กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงหน่วยงำน  องค์กร กลุ่มประชำชน

ภำยในท้องถ่ินหรือร่วมกับท้องถ่ินอื่นๆ โดยจ่ำยเป็น  ค่ำน้ ำด่ืม 

เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ ส ำหรับนักกีฬำและเจ้ำหน้ำท่ี ค่ำยำและ

เวชภัณฑ์ ค่ำอุปกรณ์กีฬำ ค่ำชุดนักกีฬำ วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

สร้ำงสังคมแห่งวัฒนธรรมและคุณธรรม ยกระดับคุณภำพ

กำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำศักยภำพคนให้

พร้อมรับกับกำรเปล่ียนแปลงและลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงสังคม )

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปีพ.ศ.2560 - 2562  หน้ำ 55

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2543 

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347

  ลว. 19 พฤษภำคม 2541 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ

  ของ อปท.

20,000



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

โดยถือปฏิบัติตำม

- หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ท่ี มท 0891.4/ว 856 

   ลว. 12  มีนำคม  2553 เร่ือง กำรสนับสนุนกำรขับเคล่ือนแผน

   ชุมชนสู่กำรพัฒนำท้องถ่ิน และจังหวัดแบบบูรณำกำร

- หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0810.2/ว 0600 

   ลว. 29  มกรำคม  2559 เร่ืองแนวทำงและหลักเกณฑ์กำร

   จัดท ำและประสำนแผนพัฒนำท้องถ่ินของ อปท.

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำยรณรงค์ประชำสัมพันธ์

ค่ำเบ้ียเล้ียงกำรออกปฏิบัติงำน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆท่ีจ ำเป็น ฯลฯ

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำนและส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็น

กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน )

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้ำ 45

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด 

  ท่ี มท 0891.4/ว 2360 ลว 2  พฤศจิกำยน  2558

  เร่ือง  กำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือจัดกำรปัญหำไฟป่ำและ

  หมอกควันประจ ำปี 2559

6,500โครงกำรป้องกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควันไฟป่ำต ำบลแม่สำบ

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดท ำแผนชุมชนและ

แผนพัฒนำสำมปี

10,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำร

เพ่ือจัดท ำแผนชุมชน,แผนพัฒนำสำมปีขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่สำบ เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม  

ค่ำป้ำย ค่ำตอบแทนวิทยำกร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง 

(สอดคล้องกับยุทธศำตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชน

ท่ีมีประสิทธิภำพโปร่งใสและเป็นธรรม) 

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 65



จ ำนวน บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม สัมมนำ ทัศนศึกษำ 

ดูงำนภำยใน  หรือ ต่ำงประเทศ  ของผู้บริหำรพนักงำน พนักงำน

จ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ สมำชิกสภำฯ ผู้น ำชุมชนตัวแทนกลุ่มต่ำงๆ 

เพ่ือพัฒนำศักยภำพ และประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ

โดยจ่ำยเป็น ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 

ค่ำป้ำย  ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 

ค่ำอำหำร ค่ำบ ำรุงสถำนท่ี ค่ำของขวัญ ของท่ีระลึก ค่ำจ้ำงเหมำ

บริกำรต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น ฯลฯ

โครงกำรฝึกอบรมและทัศนศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร

ปฏิบัติงำนของบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนท่ี

มีประสิทธิภำพโปร่งใสและเป็นธรรม)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้ำ 64

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2543 

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347

  ลว. 19 พฤษภำคม 2541 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ

  ของ อปท.

122,000



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

20,000

โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 20,000

เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องใน

กำรด ำเนินกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันไฟป่ำ ต ำบลแม่สำบ  

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำนและส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็น

กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน) 

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560-2562 หน้ำ 45

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด 

  ท่ี มท 0891.4/ว 2360 ลว 2  พฤศจิกำยน  2558

  เร่ือง  กำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือจัดกำรปัญหำไฟป่ำและ

  หมอกควันประจ ำปี 2559

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำ

ยำเสพติดในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบโดยจ่ำยเป็น ค่ำป้ำยไวนิลรณรงค์

ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำซุ้มนิทรรศกำร เงินรำงวัลกำรประกวดแข่งขัน

และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น  

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำน

กำรสร้ำงควำมม่ันคงปลอดภัยและควำมสงบสุขของประชำชน ) 

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้ำ 59

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 

ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 1102   ลว. 1 กรกฎำคม  2557

เร่ือง มำตรกำรเร่งรัดด้ำนกำรปรำบปรำมและหยุดย้ังกำรแพร่

ระบำดของยำเสพติด

โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันไฟป่ำ



จ ำนวน บำท

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำนและส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็น

กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน) 

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 -2562  หน้ำ 44

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด 

  ท่ี มท 0801.2/ ว 1060 ลงวันท่ี 31 พฤษภำคม 2559

  เร่ือง  โครงกำร "รักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน"

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด 

  ท่ี มท 0810.2/ ว 1364 ลงวันท่ี 11 กรกฎำคม 2559

  เร่ือง  โครงกำร "รักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน"

30,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ในกำรจัดงำนตำมโครงกำร "รักน้ ำ รักป่ำ 

รักษำแผ่นดิน" เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

ท่ีทรงเถลิงถวัลยรำชสมบัติ ครบ 70 ปี และพระนำงเจ้ำฯ

พระบรมรำชินีนำถ ทรงเจริญพระชนม์พรรษำ 7 รอบ แยกเป็น

กิจกรรมกำรปลูกป่ำ กิจกรรมกำรปลูกหญ้ำแฝกเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมกำรสร้ำงฝำยเช็คแดมป์(Check Damp)หรือฝำยแม้ว

ตำมแนวพระรำชด ำริและกิจกรรมอื่นๆ โดยจ่ำยเป็น ค่ำป้ำยไว

นิลประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำกล้ำพันธ์ุแฝก ค่ำกล้ำพันธ์ุไม้ 

ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำวัสดุก่อสร้ำง และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น

โครงกำร "รักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน"



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

10,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนส่งเสริม

กำรเกษตร กำรจัดอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ทำงกำรเกษตร  

เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนินงำน ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง

และเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ

อุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม  และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำน

กำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี  พ.ศ.2560 - 2562  หน้ำ 58

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.2/ ว6628

  ลงวันท่ี 2 กันยำยน 2546 เร่ืองกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ

  ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรชุมชน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของศูนย์รวมข้อมูล

ข่ำวสำรและกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของ อปท .อ ำเภอสะเมิง เช่น

ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนินงำน ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ  

ค่ำสำธำรณูปโภค และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆท่ีเก่ียวข้องในกำรบริหำร

จัดกำรศูนย์ 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนท่ี

มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และเป็นธรรม)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ 2560-2562 หน้ำ 68

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำก 

  ท่ี มท 0808.2/ว 1994 ลว. 30  กันยำยน  2553 

  เร่ืองกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย

  กำรพัสดุของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2535 

  และท่ี แก้ไขเพ่ิมเติม

โครงกำรศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรต ำบลแม่สำบ

โครงกำรศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรกำรซ้ือหรือกำรจ้ำงขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินอ ำเภอสะเมิง

40,000



จ ำนวน บำท

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  

  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ ว 1102  ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม 2557

  เร่ือง มำตรกำรเร่งรัดด้ำนกำรปรำบปรำมและหยุดย้ังกำรแพร่

  ระบำดของยำเสพติด

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  

  ท่ี มท 0810.3 / 2378  ลงวันท่ี  3  พฤศจิกำยน  2558  

  เร่ือง กำรด ำเนินโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 กิจกรรมค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ

  ส่งเสริมกำรบ ำบัดฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยำเสพติด และส่งเสริม

  กำรฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดฟ้ืนฟู

โครงกำรส่งเสริมกำรบ ำบัดฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยำเสพติดและส่งเสริมกำร

ฝึกอบรมอำชีพให้แก่ผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดฟ้ืนฟู ประจ ำปีงบประมำณ 2560

24,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรบ ำบัดฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยำ

เสพติดและส่งเสริมกำรฝึกอบรมอำชีพให้แก่ผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดฟ้ืนฟู

ในต ำบลแม่สำบ 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

สร้ำงควำมม่ันคงปลอดภัยและควำมสงบสุขของประชำชน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้ำ 59



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทต่ำงๆ

ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ ว3523 

ลงวันท่ี 20  มิถุนำยน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำ

ค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค

โครงกำร อบต. เคล่ือนท่ีพบประชำชน 20,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 200,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ กำรเสวนำ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ และกำรให้บริกำรนอกสถำนท่ีของ อบต .โดย

จ่ำยเป็น ค่ำอำหำรและน้ ำด่ืม ค่ำป้ำยโครงกำร และค่ำใช้จ่ำย

อื่นๆท่ีจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำรรัฐและกำรให้บริหำรประชำชนท่ี

มีประสิทธิภำพโปร่งใสและเป็นธรรม)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 -2562 หน้ำ 65  

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร

  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)

  พ.ศ.2543 

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347

  ลว. 19 พฤษภำคม 2541 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ

  ของ อปท.



รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดย

สภำพ ประเภทวัสดุส ำนักงำน ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำร

ปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของท่ี

จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำม  หลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ตำมงบประมำณ  เช่น กระดำษ เคร่ืองเขียน ตรำยำง หมึก  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 21,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 30,000

ค่าวัสดุ 631,000

วัสดุส ำนักงำน 150,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดย

สภำพ ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำร

ปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของท่ี

จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำม  หลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ตำมงบประมำณ เช่น หลอดไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ 

สวิตซ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ต่ำงๆท่ีเก่ียวกับเคร่ืองรับส่ง วิทยุส่ือสำร 

เคร่ืองขยำยเสียง ฯลฯ ส ำหรับอำคำรส ำนักงำนและอำคำร

สถำนท่ีอื่นๆ เพ่ือใช้ในกิจกำรอื่นใดท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดย

สภำพ ประเภทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  ตำมหนังสือกรมส่งเสริม

กำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของท่ี

จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำม  หลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ตำมงบประมำณ เช่น หม้อ ชุดเคร่ืองครัว แปรง ไม้กวำด ถังขยะ 

หัวแก๊สพร้อมขำต้ัง ผ้ำปูโต๊ะ ถ้วย ชำม ช้อน ส้อม ผงซักฟอก 

น้ ำยำล้ำงจำน น้ ำยำดันฝุ่น น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ ฯลฯ



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดย

สภำพ ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ตำมหนังสือกรม

ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของท่ี

จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำม  หลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ตำมงบประมำณ เช่น น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันดีเซลน้ ำมันเคร่ือง 

น้ ำมันจำรบี ก๊ำซหุงต้ม ถ่ำน น้ ำมันก๊ำด ฯลฯ ส ำหรับยำนพำหนะ

หรือเคร่ืองจักรกลท่ีใช้ในงำนต่ำงๆท่ีเป็นกิจกำรขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล

100,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 250,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดย

สภำพ ประเภทวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ตำมหนังสือกรม

ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของท่ี

จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ตำมงบประมำณ เช่น แบตเตอร่ี  ยำงนอก  ยำงใน หัวเทียน 

อุปกรณ์ซ่อมบ ำรุง  เคร่ืองมือซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะและขนส่ง

ส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง เคร่ืองจักรกล รถจักรยำนยนต์และ

ยำนพำหนะอื่นๆ

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ ว 3523 

ลงวันท่ี 20  มิถุนำยน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำ

ค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีใน

ลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำทวัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุ

โดยสภำพ ประเภทวัสดุกำรเกษตร ตำมหนังสือกรมส่งเสริม

กำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของท่ี

จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำม  หลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ตำมงบประมำณ  เช่น พันธ์ุพืช พันธ์ุไม้ ไม้ประดับ ปุ๋ย สำรเคมี

ป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช วัสดุเคร่ืองปลูก วัสดุเพำะช ำ ผ้ำใบ

หรือผ้ำพลำสติก  ก๊อก บัวรดน้ ำ สปริงเกอร์ สำยยำงรดน้ ำ ฯลฯ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดย

สภำพ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำร

ปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของ

ท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำม  หลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ตำมงบประมำณเช่น หมึก ตลับหมึก แผ่นกรองแสง  แป้นพิมพ์

เมำส์ แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมร่ีชิป โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ท่ีรำคำ /หน่วยไม่เกิน 20,000 บำท 

กระดำษต่อเน่ืองและอื่นๆ

วัสดุกำรเกษตร 20,000



รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไฟฟ้ำส ำหรับอำคำรส ำนักงำนและอำคำร

ส่ิงปลูกสร้ำงอื่นๆท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่สำบ

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ ว 3523 

ลงวันท่ี 20  มิถุนำยน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำ

ค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีใน

ลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค

156,000

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 60,000

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 10,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์ส ำนักงำนและโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

ค่ำบริกำรหมำยเลขโทรศัพท์ประจ ำเคร่ืองส่งสัญญำณเตือนภัย 

และรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรประเภทดังกล่ำว

และค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใช้บริกำร เช่น ค่ำเช่ำเคร่ือง 

ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท์ ค่ำบ ำรุงรักษำสำย ค่ำใช้บริกำร ฯลฯ

ส ำหรับใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน ำส่งไปรษณีย์และโทรเลข ค่ำธนำณัติ 

ค่ำซ้ือดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ส ำหรับใช้

ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรรำยเดือน,ค่ำติดต้ัง,ค่ำเช่ำพ้ืนท่ี,

ค่ำจดทะเบียน,ค่ำดูแลเว็บไซต์และค่ำใช้จ่ำยอื่นในกำรใช้บริกำร

อินเตอร์เน็ตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม

ค่าสาธารณูปโภค 306,000

ค่ำไฟฟ้ำ 80,000



รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำทเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  จ ำนวน 1 เคร่ือง 21,000

ค่าครุภัณฑ์ 358,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คุณลักษณะพ้ืนฐำน

1.มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 3 แกนหลัก 

(3 core) ท่ีมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 1.5 GHz

2.มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ท่ีมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB

3.มีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 GB  หรือ ในกรณีท่ี

ผลิตภัณฑ์ใช้ระดับปฏิบัติกำร IOS ต้องมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 16GB

4.มีหน้ำจอสัมผัสแบบ TFT หรือ IPS หรือ PLS หรือ SUPER 

AMOLED

(ก ำหนดให้มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ

พ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี 11  มีนำคม  2559 

ของกระทรวง ICT รำยกำรล ำดับท่ี 63)

งบลงทุน 358,400



จ ำนวน บำท

คุณลักษณะพ้ืนฐำน

1.มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก 

(2 core) มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.3 GHz

 หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย

2.มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ 

มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB

3.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ

ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB  หรือ ชนิด Solid State Disk 

ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 100 GB จ ำนวน 1 หน่วย

4.มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย

5.มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface ) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง

6.มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 

7.มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 

600:1 และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 น้ิว จ ำนวน 1 หน่วย

(ก ำหนดให้มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ

พ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี 11  มีนำคม 2559 

ของกระทรวง ICT รำยกำรล ำดับท่ี 7)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน*(จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 น้ิว)

จ ำนวน 1 เคร่ือง

16,000



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

คุณลักษณะพ้ืนฐำน

1.มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi

2.มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที 

(ppm) หรือ 15 ภำพต่อนำที (ipm)

3.มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที (ppm)

 หรือ 10 ภำพต่อนำที (ipm)

4.มีช่องเช่ือมต่อ(Interface)แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง

5.สำมำรถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถำดใส่

กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น

(ก ำหนดให้มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ

พ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี 11  มีนำคม  2559

ของกระทรวง ICTรำยกำรล ำดับท่ี 39 )

คุณลักณะพ้ืนฐำน

1.มีก ำลังไฟด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480Watts)

2.สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที

(ก ำหนดให้มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ

พ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี 11  มีนำคม  2559

ของกระทรวง ICTรำยกำรล ำดับท่ี 58 )

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  จ ำนวน 2 เคร่ือง

300,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงโครงสร้ำงของครุภัณฑ์

ขนำดใหญ่ ซ่ึงไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงตำมปกติหรือค่ำซ่อมกลำง

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ ว 3523 

ลงวันท่ี 20  มิถุนำยน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำ

ค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค

8,600

เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA  จ ำนวน 4 เคร่ือง 12,800

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์



รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

งบรายจ่ายอ่ืน 33,000

รายจ่ายอ่ืน 33,000

รำยจ่ำยอื่น 33,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือศึกษำ วิจัย ประเมินผล หรือ

พัฒนำระบบต่ำงๆเพ่ือประเมินประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ



รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

2.อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอสะเมิง

2.1ตำมโครงกำรจัดกิจกรรมสนับสนุนงำนมหกรรมไม้ดอก

ไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ คร้ังท่ี 41 ประจ ำปี พ.ศ. 2560 

เป็นเงิน 8,000 บำท

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้ำ 47

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 3616 

ลว. 24  มิถุนำยน  2559  

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

209,000

เงนิอุดหนุน 209,000

งบเงนิอุดหนุน

84,000

1.อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดเชียงใหม่

1.1ตำมโครงกำรจัดกิจกรรมสนับสนุนงำนมหกรรมไม้ดอก

ไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ คร้ังท่ี 41 ประจ ำปี พ.ศ. 2560 

เป็นเงิน 4,000 บำท

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้ำ 46

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 3616 

ลว. 24  มิถุนำยน  2559



2.2ตำมโครงกำรจัดงำนรัฐพิธี และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน ประจ ำปี 2560   เป็นเงิน 10,000 บำท

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

สร้ำงสังคมแห่งวัฒนธรรมและคุณธรรม ยกระดับคุณภำพ

กำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำศักยภำพคนให้

พร้อมรับกับกำรเปล่ียนแปลงและลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงสังคม )

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี  พ.ศ.2560-2562 หน้ำ 66

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 3616 

ลว. 24  มิถุนำยน  2559  

2.3ตำมโครงกำรจัดงำนสตรอเบอร่ีและของดีอ ำเภอสะเมิง

คร้ังท่ี 16 ประจ ำปี พ.ศ. 2560    เป็นเงิน 50,000 บำท

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 -2562  หน้ำ 66

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 3616 

ลว. 24  มิถุนำยน  2559  

2.4ตำมโครงกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์ อ ำเภอสะเมิง 

ประจ ำปี 2560   เป็นเงิน 8,000 บำท

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

สร้ำงสังคมแห่งวัฒนธรรมและคุณธรรม ยกระดับคุณภำพ

กำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำศักยภำพคนให้

พร้อมรับกับกำรเปล่ียนแปลงและลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงสังคม )

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 50

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 3616 

ลว. 24  มิถุนำยน  2559  



2.5 ตำมโครงกำรจัดกิจกรรมในงำนฤดูหนำวและงำน OTOP 

ของดีเมืองเชียงใหม่  ประจ ำปี 2559-2560  เป็นเงิน 4,000 บำท

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำน

กำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้ำ 46

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 3616 

ลว. 24  มิถุนำยน  2559  



จ ำนวน บำท

1.อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหมู่ท่ี 1 ถึง หมู่ท่ี 10 ต.แม่สำบ

ตำมโครงกำรจัดท ำแนวกันไฟหมู่บ้ำน 

โดยจ่ำยให้แก่หมู่บ้ำนท่ีมีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแนวกันไฟประจ ำปี 

หมู่บ้ำนละ  5,000 บำท  รวมเป็นเงิน 50,000 บำท

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำน

กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำนและส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็น

กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560 - 2562  หน้ำ 44

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 3616 

ลว. 24  มิถุนำยน  2559  

2.อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 4  ต.แม่สำบ

ตำมโครงกำรชุมชนปลอดขยะต้นแบบ  เป็นเงิน 75,000 บำท

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำน

กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำนและส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็น

กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560 - 2562  หน้ำ 43

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 3616 

ลว. 24  มิถุนำยน  2559  

เงินอุดหนุนเอกชน 125,000



รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล สังกัดกองคลัง

จ ำนวน 2 อัตรำ พร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปี

ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล

ต ำแหน่งนักบริหำร(ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง) จ ำนวน 1 อัตรำ

อัตรำละ 3,500 บำท/เดือน

ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

โดยถือปฏิบัติตำม

-ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเชียงใหม่ 

เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 31)  

ประกำศวันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ.2559 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำง สังกัดกองคลัง 

จ ำนวน 1 อัตรำ คือ

1.พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ    จ ำนวน  1 อัตรำ  

ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 

ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณ

ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท.

เงินเดือนพนักงำน 515,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 16,860

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 114,960

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนชดเชย ให้แก่พนักงำนจ้ำง

สังกัดกองคลัง  จ ำนวน 1 อัตรำ  คือ

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   จ ำนวน 1 อัตรำ 

ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

688,820

งานบริหารงานคลัง 939,820

งบบุคลากร 688,820

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)



รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

ค่ำเช่ำบ้ำน 36,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 5,000

ค่าตอบแทน 141,000

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 100,000

เพ่ือจ่ำยเป็น

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงำนส่วน

ต ำบล พนักงำนจ้ำงและลูกจ้ำงประจ ำท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน

และมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นเงิน 50,000 บำท

2.ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรเปิดซองรำคำ,ประกวดรำคำ,

คณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำงต่ำงๆ  เป็นเงิน 50,000 บำท

โดยถือปฏิบัติตำม 

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์

  ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี

  แก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอื่นของ อปท.พ.ศ.2557

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3072

  ลว. 29 กันยำยน 2557

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่ำ

เช่ำบ้ำนได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเร่ือง ค่ำเช่ำ

บ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548

โดยถือปฏฺบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร

ส่วนท้องถ่ิน พศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2559

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท.0808.2/ ว 0091 

ลงวันท่ี 7 ม.ค. 2559 เร่ืองแนวทำงและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับกำร

เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำของบุตรของผู้บริหำรและ

พนักงำนส่วนต ำบล ท่ีมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.7/ว 257 

ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง

กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน

งบด าเนินงาน 251,000



รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำทโครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 50,000

ค่าใช้สอย 110,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน

ส่วนต ำบลสังกัดกองคลัง ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำง หรือผู้ท่ี

ได้รับค ำส่ังจำกนำยกฯ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีเพ่ือประโยชน์ของ อบต.

โดยจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม และค่ำลงทะเบียนกำรฝึกอบรม

ประชุมสัมมนำต่ำงๆ ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำงค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก 

ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วน

ทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ท้ังน้ีให้รวมถึง 

ค่ำธรรมเนียมป้ำยยำนพำหนะ ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียม

ท่ีดินหรือค่ำธรรมเนียมใดๆ ท่ีสำมำรถเบิกในประเภทรำยจ่ำยน้ีได้

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป

  รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559

โดยจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีเพ่ือปฏิบัติงำนเก่ียวกับกำรจัดท ำ

แผนท่ีภำษี ค่ำธรรมเนียมในกำรถ่ำยเอกสำรส ำเนำระวำงท่ีดิน 

ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น ฯลฯ

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชน

ท่ีมีประสิทธิภำพ โปร่งใสและเป็นธรรม)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560 - 2562  หน้ำ 69 

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเร่ืองแผนท่ีภำษีและทะเบียน

 ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2550 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำก 

  ท่ี มท 0808.3/ว462 ลว.29 กุมภำพันธ์ 2551

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 67

  ลว. 9 มกรำคม 2555

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ

นอกรำชอำณำจักร

50,000



จ ำนวน บำท

โดยจ่ำยเป็น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น ฯลฯ

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำน

กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำร

ประชำชนท่ีมีประสิทธิภำพ โปร่งใสและเป็นธรรม)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560 - 2562  หน้ำ 68 

โดยถือปฏิบัติตำม

- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3435 

   ลว.11  ตุลำคม  2550

- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1308

   ลว. 28 เมษำยน 2551

โครงกำรรณรงค์กำรช ำระภำษีบ ำรุงท้องท่ีและภำษีโรงเรือนและท่ีดิน

และภำษีป้ำยประจ ำปี พ.ศ.2560

10,000



รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

เพ่ือจ่ำยเป็น

เงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีให้แก่ พนักงำน

ส่วนต ำบล  สังกัดส ำนักงำนปลัด  อบต.แม่สำบ

จ ำนวน 1 อัตรำ

ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เพ่ือจ่ำยเป็น

เงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว จ ำนวน 1 อัตรำ

ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 

ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณ

ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท.

เงินเดือนพนักงำน 165,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 1,200

งบบุคลากร 166,200

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 166,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคภัีย 499,460



รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

งบด าเนินงาน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ

นอกรำชอำณำจักร

77,760

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของผู้บริหำร

ท้องถ่ิน  สมำชิกสภำฯ  พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ   

พนักงำนจ้ำง รวมถึงผู้ท่ีได้รับค ำส่ังจำกนำยกฯ ให้เดินทำงไป

ปฏิบัติหน้ำท่ีเพ่ือประโยชน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ตำมโครงกำรดังน้ี

1.โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่

2.โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์

3.โครงกำรป้องกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควันไฟป่ำ

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป

  รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559

304,760

ค่าใช้สอย 129,760



จ ำนวน บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมทบทวนแผนกำรป้องกัน

และกำรบรรเทำสำธำณภัย  ของอำสำสมัครป้องกันภัย

ฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) ชุดกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ท้ังภำคทฤษฎีและ

ภำคสนำม เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ

ต่ำงๆในพ้ืนท่ี ให้มีประสิทธิภำพ อำธิเช่น ค่ำจ้ำงเหมำประกอบ

อำหำร ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำตอบแทน

วิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร เป็นต้น

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำน

กำรสร้ำงควำมม่ันคง ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน) 

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้ำ 61

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร

  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)

  พ.ศ.2543 

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347

  ลว. 19 พฤษภำคม 2541 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ

  ของ อปท. 

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0891.2 /ว 4515  ลว. 11  สิงหำคม  2558

  เร่ืองกำรเตรียมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย น้ ำท่วม

  ฉับพลัน น้ ำป่ำไหลหลำก และดินถล่ม

โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือทบทวนแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

ต ำบลแม่สำบ ประจ ำปีงบประมำณ 2560

50,000



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำน

กำรสร้ำงควำมม่ันคง ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน) 

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้ำ 61 

โดยถือปฏิบัติตำม

- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

   ท่ี มท 0804.5/ว0634 ลว. 22  กันยำยน  2557

   เร่ือง มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยนักท่องเท่ียว

- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

   ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2208  ลว. 2  ธันวำคม  2557 

   เร่ือง  กำรด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน

   ในช่วงเทศกำลปีใหม่ 2558

เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำน

กำรสร้ำงควำมม่ันคง ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน) 

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้ำ 61 

โดยถือปฏิบัติตำม

- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

   ท่ี มท 0804.5/ว0634 ลว. 22  กันยำยน  2557

   เร่ือง มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยนักท่องเท่ียว

- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

   ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2208  ลว. 2  ธันวำคม  2557 

   เร่ือง  กำรด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน

   ในช่วงเทศกำลปีใหม่ 2558

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 2560 1,000

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์  2560 1,000



รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกระทรวงมำหำดไทย ด่วนมำกท่ี มท.0808.2/ว3795

ลว.17  พฤศจิกำยน  2552 เร่ือง กำรต้ังงบประมำณและกำร

เบิกจ่ำยค่ำตอบแทนและวัสดุเคร่ืองแต่งกำยของอำสำสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดย

สภำพ ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกำย ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำร

ปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของท่ี

จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำม  หลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ตำมงบประมำณ เช่น ชุดเคร่ืองแต่งกำย อปพร. เพ่ือแจกให้แก่

ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรท่ี อปท. จัดอบรม หรือ

ผู้ปฏิบัติกำรด้ำน อปพร. คนละไม่เกิน 2 ชุด/ปี อันประกอบด้วย 

หมวก เส้ือ กำงเกง เข็มขัด รองเท้ำ เข็มเคร่ืองหมำย อปพร.ฯลฯ

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ ว 3523 

  ลงวันท่ี 20  มิถุนำยน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำ

  ค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

  ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ท่ี มท 0891/ ว 2826 

  ลงวันท่ี 17  กันยำยน 2553 เร่ือง กำรด ำเนินงำนและบริหำร

  จัดกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 55,000

ค่าวัสดุ 175,000

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 20,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดย

สภำพ ประเภทวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ตำมหนังสือกรม

ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของท่ี

จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำม  หลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ตำมงบประมำณ เช่น อุปกรณ์ช่วยเหลือ ยำและเวชภัณฑ์ เพ่ือใช้

ในกิจกรรมบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่สำบ



จ ำนวน บำท

โดยถือปฏิบัติตำม

- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก   ท่ี มท 0313.4/ว 667 

ลว.12  มีนำคม  2545 เร่ืองแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำสำธำรณภัย

และหลักเกณฑ์กำรสนับสนุนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรป้องกัน

และบรรเทำสำธำรณภัย

 - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0891.2/ว 3314  

ลว. 6  ตุลำคม  2557 เร่ืองกำรเตรียมควำมพร้อมและป้องกัน

แก้ไขปัญหำภัยแล้ง

-หนังสือกรมกำรปกครอง ท่ี มท 0301.4/ว 3050 ลว.22  

กุมภำพันธ์ 2543 เร่ือง หลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรต้ังงบประมำณ

เพ่ือกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กำร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2543

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุ

โดยสภำพ ประเภทวัสดุเคร่ืองดับเพลิง ตำมหนังสือกรมส่งเสริม

กำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ืองแนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของท่ี

จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำม  หลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ตำมงบประมำณ เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง สำยดับเพลิง 

ฯลฯเพ่ือใช้ในกิจกำร กำรป้องกันและบรรเทำเหตุสำธำรณภัย

และอัคคีภัยต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 100,000



รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

ป้ำยเตือนสำมเหล่ียมหยุดตรวจ   จ ำนวน 3 ชุด 28,500

งบลงทุน 28,500

ค่าครุภัณฑ์ 28,500

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครุภัณฑ์ประกอบโครงกำร

1.โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่

2.โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์

  คุณสมบัติพ้ืนฐำน

1.โครงเหล็กกล่องพ่นเคลือบทับสีขำว ติดสต๊ิกเกอร์ตัด ขำว-แดง

2.ควำมสูงจำกพ้ืนถึงฐำนไฟไม่น้อยกว่ำ 150 ซม.

3.ด้ำนข้ำงมีหลอดไฟชนิดฟลูออเรสเซนต์ ขนำด 36 วัตต์ 

  ข้ำงละ 1 หลอด พร้อมฝำครอบพลำสติกกันน้ ำ

4.ด้ำนบนมีหลอดไฟหมุนทรงกลมสีแดง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 น้ิว

5.ป้ำยเตือนวงกลมขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 45 ซม.

   พร้อมข้อควำม "หยุดตรวจ"

6.ป้ำยช่ือ "อบต.แม่สำบ"

7.ล้อยำงขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 น้ิว จ ำนวน 4 ล้อ

8.สำยไฟควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร

(คุณสมบัตินอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์) แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้

ในกิจกรรมและกำรด ำเนินงำนของ อบต. เช่น โครงกำรป้องกัน

และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกำล เป็นต้น ท้ังน้ีก ำหนดรำคำกลำงโดย

กำรสืบรำคำจำกท้องตลำดจ ำนวน 3 ร้ำน

โดยถือปฏิบัติตำม

- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว 1986

   ลงวันท่ี  22  มิถุนำยน  2552

   เร่ือง กำรต้ังงบประมำณเพ่ือกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์และรถยนต์ของ

   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

เงินเดือนพนักงำน

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000

590,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 1,537,250

งบบุคลากร 632,000

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล สังกัดกองกำรศึกษำ 

ศำสนำและวัฒนธรรม

จ ำนวน 2  อัตรำ พร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปี

ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 

ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณ

ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท.

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล

ต ำแหน่งนักบริหำร(ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ) จ ำนวน 1 อัตรำ

อัตรำละ 3,500 บำท/เดือน

ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

โดยถือปฏิบัติตำม

-ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเชียงใหม่ 

เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 31)  

ประกำศวันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ.2559 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 632,000



รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 160,000

งบด าเนินงาน 825,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000

เพ่ือจ่ำยเป็น

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงำนส่วน

ต ำบล/ พนักงำนจ้ำง และลูกจ้ำงประจ ำท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน

และมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น 

โดยถือปฏิบัติตำม 

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์

  ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี

  แก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอื่นของ อปท.พ.ศ.2557

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3072

  ลว. 29 กันยำยน 2557

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำของบุตรของผู้บริหำรและ

พนักงำนส่วนต ำบล ท่ีมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.7/ว 257 

ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง

กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน

ค่าตอบแทน 170,000



รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำทค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ

นอกรำชอำณำจักร

50,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน

ส่วนต ำบลสังกัดกองกำรศึกษำ  ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำง 

หรือผู้ท่ีได้รับค ำส่ังจำกนำยกฯ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีเพ่ือประโยชน์ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม และ

ค่ำลงทะเบียนกำรฝึกอบรมประชุมสัมมนำต่ำงๆ ค่ำเบ้ียเล้ียง

เดินทำงค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน  

ค่ำผ่ำนทำงด่วนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้

สนำมบิน  ท้ังน้ีให้รวมถึง ค่ำธรรมเนียมป้ำยยำนพำหนะ 

ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมท่ีดินหรือค่ำธรรมเนียมใดๆ

ท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยน้ีได้

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป

  รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 270,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่าใช้สอย 605,000

เพ่ือจ่ำยเป็น

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ให้ผู้รับจ้ำงเหมำท ำกำรอย่ำงหน่ึง

อย่ำงใด ซ่ึงมิใช่กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้ำง

ครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำง เช่นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด

อำคำรสถำนท่ีรำชกำร อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ค่ำจ้ำงเหมำ

บริกำรรักษำควำมปลอดภัย ค่ำจ้ำงเหมำคนขับรถรับส่งนักเรียน 

ค่ำจ้ำงเหมำคนสวนดูแลสถำนท่ี  หรือจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆท่ีมี

ควำมจ ำเป็นและเป็นไปตำมภำระหน้ำท่ีของ อบต ฯลฯ

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ ว 3523 

ลงวันท่ี 20  มิถุนำยน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำ

ค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำทโครงกำรค่ำยคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยำวชนต ำบลแม่สำบ 20,000

โครงกำรค่ำยกีต้ำร์พ้ืนฐำน (พ่ีพำน้องเก่ง) 10,000

เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำจัดเตรียมสถำนท่ี  สมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร 

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆท่ีจ ำเป็น  

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

สร้ำงสังคมแห่งวัฒนธรรมและคุณธรรม ยกระดับคุณภำพ

กำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำศักยภำพคนให้

พร้อมรับกับกำรเปล่ียนแปลงและลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงสังคม )

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560 - 2562  หน้ำ 49 

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347

  ลว. 19 พฤษภำคม 2541 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ

  ของ อปท. 

เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำย

อื่นๆท่ีจ ำเป็น 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

สร้ำงสังคมแห่งวัฒนธรรมและคุณธรรม ยกระดับคุณภำพ

กำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำศักยภำพคนให้

พร้อมรับกับกำรเปล่ียนแปลงและลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงสังคม )

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560  - 2562  หน้ำ 53 

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2543 

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347

  ลว. 19 พฤษภำคม 2541 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ

  ของ อปท. 



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำทโครงกำรจ้ำงเด็กนักเรียนนักศึกษำท ำงำนในช่วงปิดภำคเรียน 20,000

โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมพุทธบูชำประเพณีย่ีเป็ง 30,000

เพ่ือจ่ำยเป็น เงินรำงวัลกำรประกวดแข่งขันต่ำงๆ เช่น

กำรประกวดซุ้มประตูป่ำ กำรประกวดกระทง กำรประกวด

ดอกไม้ไฟ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

สร้ำงสังคมแห่งวัฒนธรรมและคุณธรรม ยกระดับคุณภำพ

กำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำศักยภำพคนให้

พร้อมรับกับกำรเปล่ียนแปลงและลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงสังคม )

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560 - 2562  หน้ำ 50 

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร

  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)

  พ.ศ.2543 

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347

  ลว. 19 พฤษภำคม 2541 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ

  ของ อปท.

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำศักยภำพเด็กและเยำวชนตำม

นโยบำยรัฐบำล เพ่ืออแก้ไขปัญหำยำเสพติดกำรม่ัวสุม 

กำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์  โดยจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้แก่

นักเรียน นักศึกษำท่ีมำปฏิบัติงำนตำมโครงกำร   

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

สร้ำงควำมม่ันคง ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี  พ.ศ.2560 - 2562 หน้ำ 60 

โดยถือปฏิบัติตำม 

- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด 

  ท่ี มท 0891.4/ว 497 ลว. 16 มีนำคม 2556 

  เร่ืองกำรจ้ำงนักเรียน นักศึกษำ ท ำงำนในช่วงปิดภำคเรียน

  ช่วงปิดภำคเรียนฤดูร้อนเพ่ือแก้ไขปัญหำสังคมและ

  ควำมยำกจน



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

โครงกำรฝึกอบรมค่ำยภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร(English Camp) 20,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่บุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ ให้มีทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ิมพูน

ควำมรู้ทำงวิชำกำรเพ่ือน ำไปประยุกใช้ในกำรบริหำรกำรศึกษำ

ในสถำนศึกษำท่ีตนปฏิบัติหน้ำท่ีอยู่  โดยจ่ำยเป็น ค่ำสมนำคุณ

วิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม ค่ำป้ำย ค่ำจัดเตรียม

และตกแต่งสถำนท่ี ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 

และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น ฯลฯ

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำน

กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชน

ท่ีมีประสิทธิภำพ โปร่งใส และเป็นธรรม)

ปรำกฎในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560 - 2562  หน้ำ 53

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  อปท.พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2543 

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347

  ลว. 19 พฤษภำคม 2541 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ

  ของ อปท.

โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร

ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ

25,000

เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำป้ำย ค่ำอำหำร 

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

ท่ีจ ำเป็น  

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

สร้ำงสังคมแห่งวัฒนธรรมและคุณธรรม ยกระดับคุณภำพ

กำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำศักยภำพคนให้

พร้อมรับกับกำรเปล่ียนแปลงและลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงสังคม )

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560  - 2562  หน้ำ 53 

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347

  ลว. 19 พฤษภำคม 2541 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ

  ของ อปท. 



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน สรงน้ ำพระธำตุม่อนเป๊ียะ

ในวันข้ึน 15 ค่ ำเดือน 6 เหนือ โดยจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำจัดขบวน

แห่น้ ำสรงและเคร่ืองสักกำระ  ค่ำจ้ำงเหมำเคร่ืองเสียงและกำร

แสดงซอพ้ืนเมือง ค่ำเคร่ืองไทยทำน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆท่ีจ ำเป็น

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

สร้ำงสังคมแห่งวัฒนธรรมและคุณธรรม ยกระดับคุณภำพ

กำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำศักยภำพคนให้

พร้อมรับกับกำรเปล่ียนแปลงและลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงสังคม )

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560  - 2562  หน้ำ 50 

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347

  ลว. 19 พฤษภำคม 2541 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ

  ของ อปท.

50,000

โครงกำรไหว้สำป๋ำรมี สืบฮีต ต๋ำมฮอย สรงน้ ำพระธำตุเจ้ำม่อนเป๊ียะ 50,000

เพ่ือจ่ำยเป็น  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ

ประจ ำปีโดยจ่ำยเป็น  ค่ำจ้ำงเหมำตกแต่งสถำนท่ีพร้อม

ป้ำยไวนิล  ค่ำของขวัญของรำงวัลกิจกรรมและนันทนำกำร 

รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีเก่ียวข้อง

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำน

กำรสร้ำงสังคมแห่งวัฒนธรรมและคุณธรรม ยกระดับคุณภำพ

กำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำศักยภำพคนให้

พร้อมรับกับกำรเปล่ียนแปลงและลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงสังคม )

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560  - 2562  หน้ำ 66 

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2543 

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347

  ลว. 19 พฤษภำคม 2541 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ

  ของ อปท.

โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง

และเคร่ืองด่ืม  ค่ำเตรียมและตกแต่งสถำนท่ี ค่ำวัสดุอุปกรณ์

ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆท่ีจ ำเป็น  

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

สร้ำงสังคมแห่งวัฒนธรรมและคุณธรรม ยกระดับคุณภำพ

กำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำศักยภำพคนให้

พร้อมรับกับกำรเปล่ียนแปลงและลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงสังคม )

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560  - 2562  หน้ำ 39 

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347

  ลว. 19 พฤษภำคม 2541 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ

  ของ อปท. 

เพ่ือเป็น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมให้ควำมรู้เร่ืองงำนประเพณี

ปีใหม่แบบล้ำนนำ และจัดสำธิตข้ันตอนกำรด ำหัวท่ีถูกต้องเป็นไป

ตำมวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมำ  โดยจ่ำยเป็น ค่ำสมนำคุณ

วิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำจ้ำงเหมำ

จัดสถำนท่ี รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆท่ีจ ำเป็น 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

สร้ำงสังคมแห่งวัฒนธรรมและคุณธรรม ยกระดับคุณภำพ

กำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำศักยภำพคนให้

พร้อมรับกับกำรเปล่ียนแปลงและลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงสังคม )

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560  - 2562  หน้ำ 49

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347

  ลว. 19 พฤษภำคม 2541 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ

  ของ อปท.

โครงกำรอบรมเยำวชนแม่สำบร่วมใจ ท ำขนมไทยพ้ืนบ้ำนสร้ำงอำชีพ 20,000

โครงกำรอบรมกำรสืบสำนงำนประเพณีป๋ีใหม่เมือง ด ำหัวสระเกล้ำ 

แบบเบ้ำล้ำนนำ

40,000



รวม บาท

จ ำนวน บำทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 50,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุ

โดยสภำพ ประเภทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  ตำมหนังสือกรม

ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248

ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของ

ท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำม  หลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ตำมงบประมำณ เช่น หม้อ ชุดเคร่ืองครัว แปรง ไม้กวำด ถังขยะ 

หัวแก๊สพร้อมขำต้ัง ผ้ำปูโต๊ะ ถ้วย ชำม ช้อน ส้อม ผงซักฟอก 

น้ ำยำล้ำงจำน น้ ำยำดันฝุ่น น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ ฯลฯ

ค่าวัสดุ 50,000



รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

ค่าครุภัณฑ์

กีตำร์โปร่ง พร้อมกระเป๋ำกีตำร์โปร่ง   จ ำนวน 5  ตัว 20,250

20,250

ครุภัณฑ์ดนตรีและนำฏศิลป์

งบลงทุน 20,250

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครุภัณฑ์ประกอบโครงกำร 

"ค่ำยกีตำร์พ้ืนฐำน(พ่ีพำน้องเก่ง)"

คุณสมบัติพ้ืนฐำน

1.ตัวเคร่ือง (Top) ท ำจำกไม้อย่ำงดี ผิวเรียบ

2.คอกีตำร์ (Neck) ท ำจำกไม้

3.สะพำนน้ิว (Finge Board) ท ำจำกไม้

4.ด้ำนข้ำงและด้ำนหลังท ำจำกไม้

5.ตัวกีตำร์ขนำด 41" แบบเว้ำ พร้อมสำยกีตำร์ จ ำนวน 6 สำย 

6.มีเฟรทไม่น้อยกว่ำ 14 เฟรท

7.มี Endpin หรือปุ่มไว้ใช้สำยคล้อง (Strap Button)

8.มีใบรับรอง ISO 9001:2000 หรือสูงกว่ำ จำกโรงงำนผู้ผลิต

9.มีกระเป๋ำหนังส ำหรับเก็บรักษำกีตำร์

(คุณสมบัตินอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์) แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้

ในกิจกรรมและกำรด ำเนินงำนของ อบต. ตำมโครงค่ำยกีตำร์

พ้ืนฐำน(พ่ีพำน้องเก่ง) ท้ังน้ีก ำหนดรำคำกลำงโดยกำรสืบรำคำ

จำกท้องตลำดจ ำนวน 3 ร้ำน

โดยถือปฏิบัติตำม

- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว 1986

   ลงวันท่ี  22  มิถุนำยน  2552

   เร่ือง กำรต้ังงบประมำณเพ่ือกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์และรถยนต์ของ

   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำทเงินอุดหนุนเอกชน 60,000

งบเงนิอุดหนุน 60,000

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

สร้ำงสังคมแห่งวัฒนธรรมและคุณธรรม ยกระดับคุณภำพ

กำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำศักยภำพคนให้

พร้อมรับกับกำรเปล่ียนแปลงและลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงสังคม )

ปรำกฎในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562   หน้ำ 51

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร    

  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 3616

  ลว. 24  มิถุนำยน  2559

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่

1.สภำวัฒนธรรมต ำบลแม่สำบ เป็นเงิน 60,000โดยจ่ำยเป็นเงิน

อุดหนุนตำมโครงกำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีต 

ประเพณี ดังต่อไปน้ี

1.1 โครงกำรบวชหมู่ภำคฤดูร้อน จ ำนวน 40,000 บำท

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

สร้ำงสังคมแห่งวัฒนธรรมและคุณธรรม ยกระดับคุณภำพ

กำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำศักยภำพคนให้

พร้อมรับกับกำรเปล่ียนแปลงและลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงสังคม )

ปรำกฎในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562   หน้ำ 48

1.2 โครงกำรปลูกป่ำขอฝนวันพืชมงคล(ผำยอง) 

จ ำนวน 20,000 บำท

เงนิอุดหนุน 60,000



รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

โดยถือปฏิบัติตำม 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0816.4/ ว 1507 ลงวันท่ี 3  สิงหำคม 2559

  เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

  งบประมำณ พ.ศ.2560 รำยกำรเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุน

  ส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ

โดยถือปฏิบัติตำม 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0816.4/ ว 1507 ลงวันท่ี 3  สิงหำคม 2559

  เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

  งบประมำณ พ.ศ.2560 รำยกำรเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุน

  ส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 397,440

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

จ ำนวน 3 อัตรำ คือ

1.พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

  (ผู้มีทักษะ)    จ ำนวน  3  อัตรำ  

ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีให้แก่ 

1.ข้ำรำชกำรครูผู้ดูแลเด็ก  จ ำนวน 5 อัตรำ

ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,360,440

เงินเดือนพนักงำน 900,000

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,452,410

งบบุคลากร 1,360,440



จ ำนวน บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนชดเชย และ เงินเพ่ิมค่ำครองชีพ

ช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

จ ำนวน 3 อัตรำ คือ

1.พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

  (ผู้มีทักษะ)    จ ำนวน  3  อัตรำ  

ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

โดยถือปฏิบัติตำม 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0816.4/ ว 1507 ลงวันท่ี 3  สิงหำคม 2559

  เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

  งบประมำณ พ.ศ.2560 รำยกำรเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุน

  ส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 63,000



รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรตลำดนัดวิชำกำรทำงกำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลแม่สำบ

10,000

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

สร้ำงสังคมแห่งวัฒนธรรมและคุณธรรม ยกระดับคุณภำพ

กำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำศักยภำพคนให้

พร้อมรับกับกำรเปล่ียนแปลงและลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงสังคม )

ปรำกฎในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562   หน้ำ 54

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347

  ลว. 19 พฤษภำคม 2541 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ

  ของ อปท. 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมนิทรรศกำรเผยแพร่

ผลงำนทำงวิชำกรและแลกเปล่ียนเรียนรู้ กำรด ำเนินงำนของศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กแต่ละแห่ง  โดยจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำจัดเตรียม

สถำนท่ี ค่ำจ้ำงเหมำจัดเตรียมเต๊นท์นิทรรศกำรและค่ำใช้จ่ำยอื่น

ท่ีจ ำเป็น ฯลฯ

งบด าเนินงาน 1,190,370

ค่าใช้สอย 574,770



จ ำนวน บำท20,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมทัศนศึกษำ ของเด็ก

นักเรียนและผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลแม่สำบ

เพ่ือพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ของเด็ก โดยจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำ

พำหนะรถรับส่ง ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 

ค่ำบ ำรุงสถำนท่ี  และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น ฯลฯ

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

สร้ำงสังคมแห่งวัฒนธรรมและคุณธรรม ยกระดับคุณภำพ

กำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำศักยภำพคนให้

พร้อมรับกับกำรเปล่ียนแปลงและลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงสังคม )

ปรำกฎในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562   หน้ำ 54

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347

  ลว. 19 พฤษภำคม 2541 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ

  ของ อปท.

โครงกำรทัศนศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก



จ ำนวน บำท544,770โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำให้แก่

สถำนศึกษำในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ ดังต่อไปน้ี

1.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอมลอง     เป็นเงิน  54,800  บำท

2.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่ตุงติง   เป็นเงิน  68,000  บำท

3.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำงเติม    เป็นเงิน  68,000  บำท

4.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนง้ิวเฒ่ำ     เป็นเงิน  81,500  บำท

5.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขุนสำบ    เป็นเงิน  68,000  บำท

6.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำกู่       เป็นเงิน  140,600  บำท

7.โรงเรียนอนุบำลแม่สำบดรุณศึกษำ  เป็นเงิน 63,870  บำท

โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเด็กนักเรียนในสถำนศึกษำแต่ละแห่ง

แยกเป็น

1.เงินค่ำอำหำรกลำงวัน เป็นเงิน 387,430 บำท

2.ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว)เป็นเงิน 134,300 บำท

3.ค่ำหนังสือ (อนุบำล)  เป็นเงิน 1,600 บำท

4.ค่ำอุปกรณ์ (อนุบำล) เป็นเงิน 1,600 บำท

5.ค่ำเคร่ืองแบบ (อนุบำล) เป็นเงิน  2,400 บำท

6.ค่ำพัฒนำผู้เรียน (อนุบำล) เป็นเงิน 3,440 บำท

7.ค่ำพัฒนำผู้สอน คนละ (2,000 x7)  เป็นเงิน 14,000 บำท

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

สร้ำงสังคมแห่งวัฒนธรรมและคุณธรรม ยกระดับคุณภำพ

กำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำศักยภำพคนให้

พร้อมรับกับกำรเปล่ียนแปลงและลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงสังคม )

ปรำกฎในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562   หน้ำ 54

โดยถือปฎิบัติตำม

- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

   ท่ี มท 0893.3/ว 3149  ลงวันท่ี 5 มิถุนำยน 2558

   เร่ืองกำรซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับ

   เงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนกำรศึกษำของ อปท. ประจ ำปี 2559

- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

   ท่ี มท 0816.4/ ว 1507 ลงวันท่ี 3  สิงหำคม 2559

   เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

   2560 รำยกำรเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุน

   ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ

ท้ังน้ีจะเบิกจ่ำยต่อเม่ือได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกกรม

ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน



รวม บาท

จ ำนวน บำท

ค่าวัสดุ 615,600

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 615,600

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนท่ีเรียน

ในโรงเรียนและ ศพด.ในเขตพ้ืนท่ี อบต.แม่สำบ  จ ำนวน 13 แห่ง

อัตรำต่อคน คนละ  7.82 บำท  รำยละเอียดดังน้ี

1.รร.วัดอมลอง   จ ำนวน  40 คน 260 วัน เป็นเงิน  81,400 บำท

2.รร.วัดปำงเติม  จ ำนวน  64 คน 260 วัน เป็นเงิน 130,200 บำท

3.รร.วัดง้ิวเฒ่ำ   จ ำนวน  52 คน 260 วัน เป็นเงิน 105,800 บำท

4.รร.บ้ำนนำกู่    จ ำนวน  39 คน 260 วัน เป็นเงิน  79,295 บำท

5.รร.วัดปำงเติม(สำขำบ้ำนขุนสำบ) 

                    จ ำนวน  22 คน 260 วัน เป็นเงิน  44,800 บำท

6.ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำแม่ฟ้ำหลวงบ้ำนขุนอมลอง

                    จ ำนวน   6  คน 280 วัน เป็นเงิน  13,200 บำท

7.ศพด.บ้ำนอมลอง  จ ำนวน 8 คน 260 วัน เป็นเงิน 16,300 บำท

8.ศพด.บ้ำนแม่ตุงติง จ ำนวน10 คน 260 วัน เป็นเงิน 20,400 บำท

9.ศพด.บ้ำนปำงเติม จ ำนวน 10 คน 260 วัน เป็นเงิน 20,400 บำท

10.ศพด.บ้ำนง้ิวเฒ่ำ จ ำนวน 12 คน 260 วัน เป็นเงิน 24,400 บำท

11.ศพด.บ้ำนขุนสำบ จ ำนวน 10 คน 260 วัน เป็นเงิน 20,400 บำท

12.ศพด.บ้ำนนำกู่    จ ำนวน 21 คน 260 วัน เป็นเงิน 42,700 บำท

13.รร.อนุบำลแม่สำบดรุณศึกษำ จ ำนวน 8 คน 260 วัน 

                                                    เป็นเงิน 16,300 บำท

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

สร้ำงสังคมแห่งวัฒนธรรมและคุณธรรม ยกระดับคุณภำพ

กำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำศักยภำพคนให้

พร้อมรับกับกำรเปล่ียนแปลงและลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงสังคม )

ปรำกฎในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562   หน้ำ 54



โดยถือปฎิบัติตำม

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0893.3/ว 3149  ลงวันท่ี 5 มิถุนำยน 2558

  เร่ืองกำรซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับ

  เงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนกำรศึกษำของ อปท. ประจ ำปี 2559

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0816.4/ ว 1507 ลงวันท่ี 3  สิงหำคม 2559

  เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

  2560 รำยกำรเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุน

  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ

ท้ังน้ีจะเบิกจ่ำยต่อเม่ือได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกกรม

ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน



รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำน

กำรสร้ำงสังคมแห่งวัฒนธรรมและคุณธรรม ยกระดับคุณภำพ

กำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำศักยภำพคนให้

พร้อมรับกับกำรเปล่ียนแปลงและลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงสังคม)

ปรำกฎในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562   หน้ำ 53

โดยถือปฎิบัติตำม

- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

   ท่ี มท 0893.3/ว 3149  ลงวันท่ี 5 มิถุนำยน 2558

   เร่ืองกำรซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย

   รองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนกำรศึกษำของ อปท . 2559

- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

   ท่ี มท 0816.4/ ว 1507 ลงวันท่ี 3  สิงหำคม 2559

   เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

   งบประมำณ พ.ศ.2560 รำยกำรเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุน

   ส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ

ท้ังน้ีจะเบิกจ่ำยต่อเม่ือได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกกรมส่งเสริม

กำรปกครองท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 901,600

อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวัน ตำมโครงกำรถ่ำยโอนให้แก่โรงเรียน

และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ รำยละ 20 บำท/วัน

รำยละเอียดดังน้ี

1.โรงเรียนวัดอมลอง                 เป็นเงิน 160,000 บำท

   นักเรียน 40 คน คนละ 20 บำท จ ำนวน 200 วัน

2.โรงเรียนวัดปำงเติม                เป็นเงิน 256,000 บำท

   นักเรียน 64 คน คนละ 20 บำท จ ำนวน 200 วัน

3.โรงเรียนวัดง้ิวเฒ่ำ                 เป็นเงิน 208,000 บำท

   นักเรียน 52 คน คนละ 20 บำท จ ำนวน 200 วัน

4.โรงเรียนบ้ำนนำกู่                  เป็นเงิน 156,000 บำท

   นักเรียน 39 คน คนละ 20 บำท จ ำนวน 200 วัน

5.โรงเรียนวัดปำงเติม(สำขำขุนสำบ)       เป็นเงิน 88,000 บำท

   นักเรียน 22 คน คนละ 20 บำท จ ำนวน 200 วัน

6.ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำแม่ฟ้ำหลวงบ้ำนขุนอมลอง

    นักเรียน 6 คน คนละ 20 บำท จ ำนวน 280 วัน                   

                                               เป็นเงิน 33,600 บำท

901,600

เงนิอุดหนุน 901,600

งบเงนิอุดหนุน



รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

งบด าเนินงาน

วัสดุส ำนักงำน 70,000

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือ,จัดหำ,ค่ำรับวำรสำรและ

หนังสือพิมพ์ประจ ำท่ีอ่ำนหนังสือพิมพ์ในเขตรับผิดชอบของ

องค์กำรบริหำร ส่วนต ำบลแม่สำบ จ ำนวน 11 จุด ตำมภำระกิจ

ถ่ำยโอนกำรด ำเนินงำนด้ำนท่ีอ่ำนหนังสือประจ ำหมู่บ้ำนและ

ห้องสมุดประชำชน

จำกกรมกำรศึกษำนอกโรงเรียน ปี 2545

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

สร้ำงสังคมแห่งวัฒนธรรมและคุณธรรม ยกระดับคุณภำพ

กำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำศักยภำพคนให้

พร้อมรับกับกำรเปล่ียนแปลงและลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงสังคม )

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี  พ.ศ.2560 - 2562  หน้ำ 58

70,000

ค่าวัสดุ 70,000

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 70,000



รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคไข้เลือดออก 50,000

50,000

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 159,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเรณรงค์กำรป้องกันโรคไข้เลือดออก

และโรคท่ีมียุงเป็นพำหะ เช่น ค่ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์โครงกำร

ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิงส ำหรับเคร่ืองพ่นหมอกควัน ค่ำจ้ำงเหมำ

บริกำรพ่นหมอกควัน และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น  

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

สร้ำงสังคมแห่งวัฒนธรรมและคุณธรรม ยกระดับคุณภำพ

กำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำศักยภำพคนให้

พร้อมรับกับกำรเปล่ียนแปลงและลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงสังคม )

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้ำ 56

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2543 

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347

  ลว. 19 พฤษภำคม 2541 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ

  ของ อปท.

งบด าเนินงาน 50,000



รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

ค่าครุภัณฑ์ 59,000

ครุภัณฑ์กำรเกษตร

เคร่ืองพ่นหมอกควัน    จ ำนวน 1 เคร่ือง 59,000

คุณลักษณะพ้ืนฐำน

1.ปริมำณกำรฉีดพ่นน้ ำยำไม่น้อยกว่ำ 40 ลิตรต่อช่ัวโมง

2.ถังบรรจุน้ ำยำไม่น้อยกว่ำ 6 ลิตร

3.ก ำลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่ำ 25 แรงม้ำ

หมำยเหตุ : ใช้ส ำหรับกำรก ำจัดแมลงและศัตรูพืชทำงกำรเกษตร 

กำรฆ่ำเช้ือโรค หรือกำรป้องกัน ก ำจัดแมลง ซ่ึงเป็นพำหะน ำโรค

เช่น ยุง แมลง เป็นต้น

ท้ังน้ีก ำหนดให้มีคุณสมบัติตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ 

ส ำนักงบประมำณ เดือน สิงหำคม  2559

งบลงทุน 59,000



รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำทเงินอุดหนุนเอกชน 50,000

 1.อุดหนุนคณะกรรมกำรกลุ่มอำสำสมัครสำธำรณสุขมูลฐำน

ประจ ำหมู่บ้ำน (อสม) เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร กำร

จัดกำรสุขภำวะชุมชนด้ำนส่ิงแวดล้อม โดยจ่ำยให้แก่

คณะกรรมกำรอำสำสมัครสำธำรณสุขมูลฐำน(อสม)หมู่บ้ำนท่ีมี

กำรด ำเนินกำรโครงกำร กำรจัดกำรสุขภำวะชุมชนด้ำน

ส่ิงแวดล้อม ดังน้ี

1.1 โครงกำรกำรจัดกำรสุขภำวะชุมชนด้ำนส่ิงแวดล้อม หมู่ท่ี 3

     จ ำนวน 10,000 บำท 

1.2 โครงกำรกำรจัดกำรสุขภำวะชุมชนด้ำนส่ิงแวดล้อม หมู่ท่ี 5

     จ ำนวน 10,000 บำท 

1.3  โครงกำรกำรจัดกำรสุขภำวะชุมชนด้ำนส่ิงแวดล้อม หมู่ท่ี 7

     จ ำนวน 10,000 บำท 

1.4  โครงกำรกำรจัดกำรสุขภำวะชุมชนด้ำนส่ิงแวดล้อม หมู่ท่ี 8

      จ ำนวน 20,000 บำท 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำน

กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำนและส่ิงแวดล้อมเพ่ือ

เป็นกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560 - 2562  หน้ำ 43

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

  ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 3616 

  ลว. 24  มิถุนำยน  2559

งบเงนิอุดหนุน 50,000

เงนิอุดหนุน 50,000



รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำทเงินประจ ำต ำแหน่ง

งบบุคลากร

42,000

เงินเดือนพนักงำน 600,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 1,200

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล 

สังกัดกองสวัสดิกำรสังคม

จ ำนวน 3 อัตรำ พร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปี

ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 

ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณ

ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท.

เพ่ือจ่ำยเป็น

เงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว จ ำนวน 1 อัตรำ

ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล

ต ำแหน่งนักบริหำร(ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม) 

จ ำนวน 1 อัตรำ อัตรำละ 3,500 บำท/เดือน

ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

โดยถือปฏิบัติตำม

-ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเชียงใหม่ 

  เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของ

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 31)  

  ประกำศวันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ.2559 

643,200

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 643,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 843,300



รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

ค่าตอบแทน 60,000

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 55,000

เพ่ือจ่ำยเป็น

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงำน

  ส่วนต ำบล/ พนักงำนจ้ำง และลูกจ้ำงประจ ำท่ีผ่ำนเกณฑ์กำร

  ประเมินและมีสิทธิ ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น 

โดยถือปฏิบัติตำม 

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์

  ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี

  แก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอื่นของ อปท.พ.ศ.2557

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3072

  ลว. 29 กันยำยน 2557

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำของบุตรของผู้บริหำรและ

พนักงำนส่วนต ำบล ท่ีมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.7/ว 257 

ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง

กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน

งบด าเนินงาน 200,100

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 5,000



รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมกำรท ำเทียนหอมแฟนซี 

ให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้ำนและผู้สนใจ โดยจ่ำยเป็น ค่ำวัสดุอุปกรณ์

ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร

ว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น ฯลฯ

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฎในแผนพัฒนำนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 38 

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3050 

 ลว.22 กุมภำพันธ์ 2543  เร่ืองหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรต้ัง

 งบประมำณเพ่ือกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี

 ของ อปท. 2543

ค่าใช้สอย 140,100

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรท ำเทียนหอมแฟนซี 20,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ

นอกรำชอำณำจักร

20,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนส่วน

ต ำบลสังกัดกองสวัสดิกำรสังคม ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำง 

หรือผู้ท่ีได้รับค ำส่ังจำกนำยกฯ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีเพ่ือประโยชน์ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  โดยจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม  และ

ค่ำลงทะเบียนกำรฝึกอบรมประชุมสัมมนำต่ำงๆ ค่ำเบ้ียเล้ียง

เดินทำงค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน

ค่ำผ่ำนทำงด่วนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  

ท้ังน้ีให้รวมถึง ค่ำธรรมเนียมป้ำยยำนพำหนะ ค่ำธรรมเนียมศำล 

ค่ำธรรมเนียมท่ีดินหรือค่ำธรรมเนียมใดๆ ท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยใน

ประเภทรำยจ่ำยน้ีได้

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป

  รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมกำรท ำน้ ำเต้ำหู้ ให้แก่

กลุ่มสตรีแม่บ้ำนและผู้สนใจ โดยจ่ำยเป็น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำ

ป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร

ว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น ฯลฯ

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฎในแผนพัฒนำนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 38 

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3050 

 ลว.22 กุมภำพันธ์ 2543  เร่ืองหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรต้ัง

 งบประมำณเพ่ือกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี

 ของ อปท. 2543

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมกำรท ำยำดมสมุนไพร

และยำหม่อง ให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้ำนและผู้สนใจ โดยจ่ำยเป็น 

ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำตอบแทนวิทยำกร 

ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฎในแผนพัฒนำนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 38 

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3050 

 ลว.22 กุมภำพันธ์ 2543  เร่ืองหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรต้ัง

 งบประมำณเพ่ือกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี

 ของ อปท. 2543

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรท ำผลิตภัณฑ์ยำดมสมุนไพรและยำหม่อง 20,000

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรท ำน้ ำเต้ำหู้ 20,000



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมกำรนวดผ่อนคลำยและ

กำรนวดคลำยเส้น ให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้ำนและผู้สนใจ โดยจ่ำยเป็น

 ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำตอบแทนวิทยำกร 

ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฎในแผนพัฒนำนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 39 

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3050 

 ลว.22 กุมภำพันธ์ 2543  เร่ืองหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรต้ัง

 งบประมำณเพ่ือกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี

 ของ อปท. 2543

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมกำรสำนเส้นพลำสติก

เป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ  ให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้ำนและผู้สนใจ โดยจ่ำย

เป็น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำตอบแทนวิทยำกร

 ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฎในแผนพัฒนำนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 39 

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3050 

 ลว.22 กุมภำพันธ์ 2543  เร่ืองหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรต้ัง

 งบประมำณเพ่ือกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี

 ของ อปท. 2543

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรสำนเส้นพลำสติก 20,000

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรนวดผ่อนคลำยและกำรนวดคลำยเส้น 20,000



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมกำรพัฒนำศักยภำพ

ควำมเป็นผู้น ำกลุ่มสตรีต ำบลแม่สำบให้เป็นท่ียอมรับของสังคม

มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ โดยจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทนวิทยำกร 

ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร  ค่ำจัดเตรียม

สถำนท่ี  ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืมและค่ำใช้จ่ำยอื่น

ท่ีจ ำเป็น ฯลฯ

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

สร้ำงสังคมแห่งวัฒนธรรมและคุณธรรม ยกระดับคุณภำพ

กำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำศักยภำพคนให้

พร้อมรับกับกำรเปล่ียนแปลงและลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงสังคม )

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 64 

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3050 

 ลว.22 กุมภำพันธ์ 2543  เร่ืองหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรต้ัง

 งบประมำณเพ่ือกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี

 ของ อปท. 2543

โครงกำรอบรมพัฒนำอำชีพจักสำนส ำหรับผู้สูงอำยุ 10,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพกลุ่ม

ผู้สูงอำยุ โดยจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 

ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และ

ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฎในแผนพัฒนำนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 39 

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3050

 ลว.22 กุมภำพันธ์ 2543  เร่ืองหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรต้ัง

 งบประมำณเพ่ือกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี

 ของ อปท. 2543

โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำกลุ่มสตรีต ำบลแม่สำบ 10,100



รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำทเงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 12,000

เงินเดือนพนักงำน 500,000

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำง สังกัดกองช่ำง 

จ ำนวน 1 อัตรำ คือ

1.พนักงำนจ้ำงท่ัวไป    จ ำนวน  1 อัตรำ  

ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนชดเชย ให้แก่พนักงำนจ้ำง

สังกัดกองช่ำง  จ ำนวน 1 อัตรำ  คือ

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป   จ ำนวน 1 อัตรำ 

ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 662,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 108,000

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล สังกัดกองช่ำง

จ ำนวน 2 อัตรำ พร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปี

ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 

ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณ

ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท.

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล

ต ำแหน่งนักบริหำร(ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง) จ ำนวน 1 อัตรำ

อัตรำละ 3,500 บำท/เดือน

ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

โดยถือปฏิบัติตำม

-ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเชียงใหม่ 

เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 31)  

ประกำศวันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ.2559 

งบบุคลากร 662,000

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 965,000



รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 55,000

ค่ำเช่ำบ้ำน 18,000

งบด าเนินงาน 303,000

ค่าตอบแทน 73,000

เพ่ือจ่ำยเป็น

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงำนส่วน

ต ำบล พนักงำนจ้ำงและลูกจ้ำงประจ ำท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน

และมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น

โดยถือปฏิบัติตำม 

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์

  ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี

  แก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอื่นของ อปท.พ.ศ.2557

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3072

  ลว. 29 กันยำยน 2557

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่ำ

เช่ำบ้ำนได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเร่ือง ค่ำเช่ำ

บ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548

โดยถือปฏฺบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร

  ส่วนท้องถ่ิน พศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2559

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท.0808.2/ ว 0091

  ลงวันท่ี 7 ม.ค. 2559 เร่ืองแนวทำงและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับกำร

  เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย



รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร

และนอกรำชอำณำจักร

30,000

ค่าใช้สอย 230,000

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 100,000

เพ่ือจ่ำยเป็น

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ให้ผู้รับจ้ำงเหมำท ำกำรอย่ำงหน่ึง

อย่ำงใดซ่ึงมิใช่กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้ำง

ครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำง เช่น ค่ำจ้ำงเหมำติดต้ังและซ่อมแซมไฟ

สำธำรณะ(ไฟก่ิง) หรือจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆท่ีมีควำมจ ำเป็นและ

เป็นไปตำมภำระหน้ำท่ีของ อบต. ฯลฯ

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ ว 3523 

ลงวันท่ี 20  มิถุนำยน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำ

ค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนส่วน

ต ำบลสังกัดกองคลัง ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำง หรือผู้ท่ีได้รับ

ค ำส่ังจำกนำยกฯ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีเพ่ือประโยชน์ขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล โดยจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม และค่ำลงทะเบียน

กำรฝึกอบรมประชุมสัมมนำต่ำงๆ ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำงค่ำพำหนะ 

ค่ำเช่ำท่ีพัก  ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำทำงด่วน

ทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ท้ังน้ีให้รวมถึง 

ค่ำธรรมเนียมป้ำยยำนพำหนะ ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียม

ท่ีดินหรือค่ำธรรมเนียมใดๆ ท่ีเบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยน้ีได้

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป

  รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559



จ ำนวน บำท100,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทต่ำงๆ

ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ

โดยถือปฏิบัติตำม

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ ว 3523

 ลงวันท่ี 20  มิถุนำยน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย

 ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะ

 ค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม



รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

282,500

วัสดุก่อสร้ำง 282,500

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 3,751,400

งบด าเนินงาน 282,500

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดย

สภำพ ประเภทวัสดุก่อสร้ำง ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำร

ปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของท่ี

จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำม  หลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย

ตำมงบประมำณ  เช่น ไม้ สี ปูนซีเมนต์ อิฐ บล็อก กระเบ้ือง 

สังกะสี ตะปูทรำย หิน แผ่นเหล็ก เหล็กเส้น เสำเหล็ก เสำ

คอนกรีตอัดแรง ท่อปูน ท่อพีวีซี ตะแกรงเหล็ก ฯลฯเพ่ือใช้ใน

กิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ

ค่าวัสดุ



รวม บาท

รวม บาท

จ ำนวน บำท93,900

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

งบลงทุน 3,468,900

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,468,900

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสำยน้ ำบ่อถ้ ำ

บ้ำนแม่ขำน หมู่ท่ี 1

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บริเวณสำยน้ ำบ่อถ้ ำ บ้ำนแม่ขำน หมู่ท่ี 1 ต ำบลแม่สำบ 

อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัดเร่ิมต้น 47Q0461884 UTM 2086041

พิกัดส้ินสุด 47Q0461866 UTM 2085987

ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว  57.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 171.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำม

ไหล่ทำง ปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 27

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง



จ ำนวน บำทโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจุดกองกลำงสำยบน 

บ้ำนแม่ขำน หมู่ท่ี 1

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บริเวณจุดกองกลำงสำยบน บ้ำนแม่ขำน หมู่ท่ี 1 ต ำบลแม่สำบ 

อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัดเร่ิมต้น 47Q0461688 UTM 2086168

พิกัดส้ินสุด 47Q0461762 UTM 2086164

ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว  75.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 225.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำม

ไหล่ทำง ปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 27

127,500

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง



จ ำนวน บำทโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบนวัดอมลอง 

หมู่ท่ี 2

151,000

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บริเวณซอยบนวัดอมลอง บ้ำนอมลอง หมู่ท่ี 2 ต ำบลแม่สำบ 

อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัดเร่ิมต้น 47Q0458437 UTM 2091133

พิกัดส้ินสุด 47Q0458501  UTM 2091118

ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว  66.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 264.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำม

ไหล่ทำง ปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 27

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง



จ ำนวน บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บริเวณสำยทำงไปห้วยไม้ยำง (ต่อจำกโครงกำรเดิม)

บ้ำนอมลอง หมู่ท่ี 2 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัดเร่ิมต้น 47Q0458534 UTM 2091161

พิกัดส้ินสุด 47Q0458496 UTM 2091208

ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว  64.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 256.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำม

ไหล่ทำง ปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 27

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสำยทำงไปห้วยไม้ยำง

(ต่อจำกโครงกำรเดิม)  บ้ำนอมลอง หมู่ท่ี 2

146,000

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง



จ ำนวน บำทโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสำยทำงทุ่งป่ำแขม 

บ้ำนงำแมง หมู่ท่ี 3

200,000

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บริเวณสำยทำงทุ่งป่ำแขม  บ้ำนงำแมง หมู่ท่ี 3 ต ำบลแม่สำบ 

อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัดเร่ิมต้น 47Q0465965 UTM 2092587

พิกัดส้ินสุด 47Q0466057 UTM 2092647

ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว  120.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 360.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำม

ไหล่ทำง ปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 28

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง



จ ำนวน บำท342,500

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บริเวณจุดหย่อมบ้ำนวัด (ต่อจำกถนน คสล.เดิม)

บ้ำนปำงเติม  หมู่ท่ี 4 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัด

เชียงใหม่ 

พิกัดเร่ิมต้น 47Q0465742 UTM 2095316

พิกัดส้ินสุด 47Q0465832 UTM 2095432

ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว  150.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 600.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำม

ไหล่ทำง ปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 28

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจุดหย่อมบ้ำนวัด 

(ต่อจำกถนน คสล.เดิม) บ้ำนปำงเติม หมู่ท่ี 4

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง



จ ำนวน บำทโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเข้ำหอเจ้ำบ้ำน 

บ้ำนแม่ตุงติง หมู่ท่ี 5

66,000

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บริเวณซอยเข้ำหอเจ้ำบ้ำน บ้ำนแม่ตุงติง หมู่ท่ี 5 ต ำบลแม่สำบ 

อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัดเร่ิมต้น 47Q0466580 UTM 2097733

พิกัดส้ินสุด 47Q0466635 UTM 2095772

ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว  29.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 116.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำม

ไหล่ทำง ปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 28

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง



จ ำนวน บำทโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยตรงข้ำมโรงน้ ำ

ด่ืม บ้ำนแม่ตุงติง หมู่ท่ี 5

115,500

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บริเวณซอยตรงข้ำมโรงน้ ำด่ืม บ้ำนแม่ตุงติง หมู่ท่ี 5 ต ำบลแม่สำบ

อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัดเร่ิมต้น 47Q0466829 UTM 2097360

พิกัดส้ินสุด 47Q0466883 UTM 2097382

ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว  69.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 207.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำม

ไหล่ทำง ปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 28

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง



จ ำนวน บำทโครงกำรก่อสร้ำงเทลำนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌำปณกิจสถำน 

บ้ำนแม่ตุงติง หมู่ท่ี 5

128,500

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงเทลำนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณฌำปนกิจสถำนบ้ำนแม่ตุงติง  หมู่ท่ี 5  ต ำบลแม่สำบ      

อ ำเภอสะเมิง   จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัด 47Q04666662 UTM 2097417

ขนำดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 342.00 ตำรำงเมตร หนำเฉล่ีย 0.10 เมตร

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 37



จ ำนวน บำท162,000โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำยห้วยยำงไฟ 

บ้ำนขุนสำบ หมู่ท่ี 6

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ถนนสำยห้วยยำงไฟ บ้ำนขุนสำบ  หมู่ท่ี 6 ต ำบลแม่สำบ 

อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัดเร่ิมต้น 47Q0465551 UTM 2102220

พิกัดส้ินสุด 47Q0465589 UTM 2102188

ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว  70.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 280.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำม

ไหล่ทำง ปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 29



จ ำนวน บำทโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหย่อมบ้ำนขุนสำบใต้

 ซอย 1 บ้ำนขุนสำบ หมู่ท่ี 6

84,000

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บริเวณหย่อมบ้ำนขุนสำบใต้ ซอย 1 บ้ำนขุนสำบ  หมู่ท่ี 6 

ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัดเร่ิมต้น 47Q0465483 UTM 2101157

พิกัดส้ินสุด 47Q0465498 UTM 2101138

ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว  50.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 150.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำม

ไหล่ทำง ปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 29

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง



จ ำนวน บำทโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหย่อมบ้ำนขุนสำบใต้

 ซอย 4 บ้ำนขุนสำบ หมู่ท่ี 6

101,000

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บริเวณหย่อมบ้ำนขุนสำบใต้ ซอย 4 บ้ำนขุนสำบ  หมู่ท่ี 6 

ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัดเร่ิมต้น 47Q0465483 UTM 2101378

พิกัดส้ินสุด 47Q0465428 UTM 2101378

ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร  ยำว 60.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 180.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำม

ไหล่ทำง ปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 29

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง



จ ำนวน บำทโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยกองกลำงสำย

บนและทำงไปโรงสีข้ำว SML จ ำนวน 2 ช่วง บ้ำนหำดส้มป่อย หมู่ท่ี 7

145,000

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 29 

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  2 ช่วง

(ช่วงท่ี 1) บริเวณทำงไปโรงสีข้ำว SML บ้ำนหำดส้มป่อย หมู่ท่ี 7

ต ำบลแม่สำบ  อ ำเภอสะเมิง   จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัดเร่ิมต้น 47Q0459264 UTM 2087385

พิกัดส้ินสุด 47Q0459203 UTM 2087385

ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว  70.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 210.00 ตำรำงเมตร

(ช่วงท่ี 2) บริเวณซอยกลำงซอยบน บ้ำนหำดส้มป่อย  หมู่ท่ี 7

ต ำบลแม่สำบ   อ ำเภอสะเมิง   จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัดเร่ิมต้น 47Q0459258 UTM 2087386

พิกัดส้ินสุด 47Q0459259 UTM 2087398

ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว  15.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 45.00 ตำรำงเมตร

*หรือมีพ้ืนท่ีสองช่วงรวมกันไม่น้อยกว่ำ 255.0 ตำรำงเมตร



จ ำนวน บำทโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงบ้ำนตะวันออก

(ต่อจำกถนน คสล.เดิม) บ้ำนง้ิวเฒ่ำ หมู่ท่ี 8

342,500

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สำยทำงบ้ำนตะวันออก (ต่อจำกถนน คสล.เดิม)  บ้ำนง้ิวเฒ่ำ  

หมู่ท่ี 8 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัดเร่ิมต้น 47Q0464269 UTM 2095834

พิกัดส้ินสุด 47Q0464292 UTM 2095989

ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 150.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 600.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำม

ไหล่ทำง ปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 30



จ ำนวน บำทโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้ำนแม่คนิน 

บ้ำนง้ิวเฒ่ำ หมู่ท่ี 8

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง

168,000

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บริเวณซอยบ้ำนแม่คนิน  บ้ำนง้ิวเฒ่ำ  หมู่ท่ี 8 ต ำบลแม่สำบ 

อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัดเร่ิมต้น 47Q0464202 UTM 2095313

พิกัดส้ินสุด 47Q0464275 UTM 2095367

ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร  ยำว 100.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 300.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำม

ไหล่ทำง ปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 30



จ ำนวน บำทโครงกำรซ่อมแซมถนนโดยกำรลงลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย 

ถนนสำยหย่อมบ้ำนตะวันออก บ้ำนง้ิวเฒ่ำ หมู่ท่ี 8

51,000

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมถนนโดยกำรลงลูกรังพร้อมปรับ

เกล่ีย ถนนสำยบ้ำนตะวันออก บ้ำนง้ิวเฒ่ำ  หมู่ท่ี 8 

ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัดเร่ิมต้น  47Q0464286 UTM 2096001

พิกัดส้ินสุด  47Q0464262 UTM 2096390

โดยเสริมผิวลูกรัง ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 420.00 เมตร 

หนำเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือ มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 1,680.00 ตรม. 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 32

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง



จ ำนวน บำท

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยก่ิวคอล้อ

บ้ำนง้ิวเฒ่ำ หมู่ท่ี 8

67,000

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บริเวณซอยก่ิวคอล้อ  บ้ำนง้ิวเฒ่ำ หมู่ท่ี 8 ต ำบลแม่สำบ 

อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัดเร่ิมต้น 47Q0463670 UTM 2095805

พิกัดส้ินสุด 47Q0463672 UTM 2095767

ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว  40.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 120.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินไหล่ทำง 

ปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 30



จ ำนวน บำท

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้ำนหล่ำย 

บ้ำนง้ิวเฒ่ำ หมู่ท่ี 8

109,000

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บริเวณซอยบ้ำนหล่ำย  บ้ำนง้ิวเฒ่ำ หมู่ท่ี 8 ต ำบลแม่สำบ 

อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัดเร่ิมต้น 47Q0463567 UTM 2095692

พิกัดส้ินสุด 47Q0463569 UTM 2095763

ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว  65.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 195.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินไหล่ทำง

 ปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 30



จ ำนวน บำท

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำยบ้ำนนำกู่ 

(บริเวณสวนนำยศัตรำวุธ) บ้ำนนำกู่ หมู่ท่ี 9

276,600

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ถนนสำยบ้ำนนำกู่ (บริเวณสวนนำยศัตรำวุธ) บ้ำนนำกู่ หมู่ท่ี 9 

ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัดเร่ิมต้น 47Q0462625 UTM 2101215

พิกัดส้ินสุด 47Q0462636 UTM 2101324

ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว  120.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 480.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินไหล่ทำง

 ปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 31



จ ำนวน บำทโครงกำรปรับปรุงรำงระบำยน้ ำข้ำงทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก 

แบบมีฝำปิดคอนกรีต บ้ำนทุ่งยำว หมู่ท่ี 10

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงรำงระบำยน้ ำข้ำงทำงคอนกรีต

เสริมเหล็ก ถนนในหมู่บ้ำน บ้ำนทุ่งยำว หมู่ท่ี 10 ต ำบลแม่สำบ 

อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัดเร่ิมต้น 47Q0466064 UTM 2098384

พิกัดส้ินสุด 47Q0460850 UTM 2098305

ขนำดปำกรำงกว้ำง 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร

หนำเฉล่ีย 0.125 เมตร ยำวรวม 80.00 เมตร แบบมีฝำปิด

คอนกรีต

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 32

195,800

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง



จ ำนวน บำทโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 5 

บ้ำนทุ่งยำว หมู่ท่ี 10

60,500

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บริเวณซอย 5 บ้ำนทุ่งยำว หมู่ท่ี 10 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัดเร่ิมต้น 47Q0465963 UTM 2098646 

พิกัดส้ินสุด 47Q0465935 UTM 2098634

ขนำดกว้ำง 2.70 เมตร  ยำว 40.00 เมตร  หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 108.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินไหล่ทำง

ปรบถมตำมสภำพพ้ืนท่ี

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและย่ังยืน)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 30



จ ำนวน บำทโครงกำรก่อสร้ำงร้ัวศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่ตุงติง 132,000

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงร้ัวศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน

แม่ตุงติง หมู่ท่ี 5 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัด 47Q0466762 UTM 2097527

โดยก่อสร้ำงร้ัว คสล สูง 1.50  เมตร ยำว 70.00 เมตร 

ตำมรูปแบบและรำยกำรของ อบต.แม่สำบ

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนท่ี

มีประสิทธิภำพโปร่งใสและเป็นธรรม)

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 37

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง



จ ำนวน บำทโครงกำรขุดบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี1 10,000

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขุดบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนแม่ขำน 

หมู่ท่ี 1 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัด 47Q0460589 UTM 2085167

ขนำดกว้ำง 15.00 เมตร ยำว 20.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร

หรือมีปริมำณดินขุดไม่น้อยกว่ำ 570 ลูกบำศก์เมตร

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำน และส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็น

กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน)

ปรำกฎในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 43



จ ำนวน บำทโครงกำรขุดบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี2 10,000

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขุดบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนอมลอง 

หมู่ท่ี 2 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัด 47Q0457585 UTM 2089893

ขนำดกว้ำง 15.00 เมตร ยำว 20.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร

หรือมีปริมำณดินขุดไม่น้อยกว่ำ 570 ลูกบำศก์เมตร

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำน และส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็น

กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน)

ปรำกฎในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 43



จ ำนวน บำทโครงกำรขุดบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี3 10,000

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขุดบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนงำแมง 

หมู่ท่ี 3 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัด 47Q0465916 UTM 2092579

ขนำดกว้ำง 15.00 เมตร ยำว 20.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร

หรือมีปริมำณดินขุดไม่น้อยกว่ำ 570 ลูกบำศก์เมตร

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำน และส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็น

กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน)

ปรำกฎในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 43



จ ำนวน บำทโครงกำรขุดบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี4 10,000

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขุดบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนปำงเติม 

หมู่ท่ี 4 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัด 47Q0466061 UTM 2095230

ขนำดกว้ำง 15.00 เมตร ยำว 20.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร

หรือมีปริมำณดินขุดไม่น้อยกว่ำ 570 ลูกบำศก์เมตร

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำน และส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็น

กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน)

ปรำกฎในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 43

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง



จ ำนวน บำทโครงกำรขุดบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี5 10,000

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขุดบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนแม่ตุงติง 

หมู่ท่ี 5 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัด 47Q0467008 UTM 2097753

ขนำดกว้ำง 15.00 เมตร ยำว 20.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร

หรือมีปริมำณดินขุดไม่น้อยกว่ำ 570 ลูกบำศก์เมตร

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำน และส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็น

กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน)

ปรำกฎในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 43



จ ำนวน บำทโครงกำรขุดบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี6 10,000

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขุดบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนขุนสำบ 

หมู่ท่ี 6 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัด 47Q0465427 UTM 2103239

ขนำดกว้ำง 15.00 เมตร ยำว 20.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร

หรือมีปริมำณดินขุดไม่น้อยกว่ำ 570 ลูกบำศก์เมตร

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำน และส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็น

กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน)

ปรำกฎในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 43

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง



จ ำนวน บำทโครงกำรขุดบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี7 10,000

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขุดบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน 

บ้ำนหำดส้มป่อย หมู่ท่ี 7 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัด 47Q0459345 UTM 2089522

ขนำดกว้ำง 15.00 เมตร ยำว 20.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร

หรือมีปริมำณดินขุดไม่น้อยกว่ำ 570 ลูกบำศก์เมตร

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำน และส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็น

กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน)

ปรำกฎในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 43 



จ ำนวน บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขุดบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนง้ิวเฒ่ำ 

หมู่ท่ี 8 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัด 47Q0463284 UTM 2096038

ขนำดกว้ำง 15.00 เมตร ยำว 20.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร

หรือมีปริมำณดินขุดไม่น้อยกว่ำ 570 ลูกบำศก์เมตร

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำน และส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็น

กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน)

ปรำกฎในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 43

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง

โครงกำรขุดบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี8 10,000



จ ำนวน บำท10,000โครงกำรขุดบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี9

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขุดบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนนำกู่ 

หมู่ท่ี 9 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัด 47Q0461825 UTM 2102447

ขนำดกว้ำง 15.00 เมตร ยำว 20.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร

หรือมีปริมำณดินขุดไม่น้อยกว่ำ 570 ลูกบำศก์เมตร

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำน และส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็น

กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน)

ปรำกฎในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 43

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง



จ ำนวน บำทโครงกำรขุดบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี10 10,000

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขุดบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนทุ่งยำว 

หมู่ท่ี 10 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

พิกัด 47Q0465916 UTM 2099324

ขนำดกว้ำง 15.00 เมตร ยำว 20.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร

หรือมีปริมำณดินขุดไม่น้อยกว่ำ 570 ลูกบำศก์เมตร

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำน และส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็น

กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน)

ปรำกฎในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562  หน้ำ 43

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง



จ ำนวน บำท103,600

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงหลังคำห้องประชุม อบต.แม่สำบ

 โดยร้ืออหลังคำเดิมท้ังหมดแล้วมุงหลังคำกระเบ้ืองลอนคู่สีแดง 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 390.00 ตำรำงเมตร 

พร้อมครอบสันกระเบ้ืองลอนคู่สีแดง 

สถำนท่ีด ำเนินกำรพิกัด 47Q046609 UTM 2095772

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำร

พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ และกำรให้บริกำรประชำชน 

ท่ีมีประสิทธิภำพโปร่งใสและเป็นธรรม)

ปรำกฎในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้ำ 37

โดยถือปฏิบัติตำม

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว948 ลว. 5 เมษำยน 2555

  เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด

  ท่ี มท 0808.2/ ว1096 ลว. 29 เมษำยน 2556

  เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณ

  รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง

โครงกำรปรับปรุงหลังคำห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ


