
 

   

ส่วนที่ 1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

อ าเภอสะเมงิ    จังหวดัเชียงใหม่ 
 



จ านวน 26,585.52   บาท
จ านวน 2,057.47   บาท
จ านวน 265,035.68   บาท
จ านวน                            -     บาท
จ านวน 22,010.27   บาท
จ านวน 250.00   บาท
จ านวน 11,942,325.21   บาท
จ านวน 5,800,081.00   บาท

18,058,345.15

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

1.2 เงินกูค้งคา้ง จ  านวน 0.00 บาท

หมวดภาษีอากร
(1) รายรับจริง    จ  านวน 18,058,345.15 บาท ประกอบดว้ย

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็
หมวดรายไดจ้ากทุน
หมวดภาษีจดัสรร

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวตัถุประสงค ์       จ  านวน             0.00           บาท

1. สถานะการคลงั
1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557  ณ วันที่  30  กนัยายน  พ.ศ.2557

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เรียน    ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ

              บดัน้ี  ถึงเวลาท่ีคณะผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแมส่าบ    จะไดเ้สนอร่างขอ้บญัญติั   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแมส่าบ  อีกคร้ังหน่ึง  ฉะนั้น ในโอกาสน้ี คณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลแมส่าบจึงขอช้ีแจง
ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านไดท้ราบถึงสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ดงัต่อไปน้ี

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ณ วนัท่ี  31  กรกฎาคม  พ.ศ.2558   องคก์รบริหารส่วนต าบลแมส่าบ
มีสถานะการเงินดงัน้ี

1.1.1 เงินฝากธนาคาร                    จ  านวน    23,509,386.76   บาท

1.1.2 เงินสะสม                               จ  านวน    12,304,131.19   บาท
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม            จ  านวน       6,668,176.80   บาท
1.1.4 รายการกนัเงินไวแ้บบก่อหน้ีผกูพนัและยงัไมไ่ดเ้บิกจ่าย    จ  านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการท่ีไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไมไ่ดก่้อหน้ีผกูพนั                   จ  านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท



จ านวน              362,168.00   บาท
จ านวน           5,449,800.00   บาท
จ านวน           5,163,474.76   บาท
จ านวน           3,180,027.10   บาท
จ านวน                            -     บาท
จ านวน           1,585,800.00   บาท

งบรายจ่ายอ่ืน
งบเงินอุดหนุน

(3) รายจ่ายจริง จ  านวน 15,741,269.86  บาท ประกอบดว้ย

(4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวตัถุประสงค ์  จ  านวน                        0.00               บาท

(5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม    จ  านวน           547,429.00             บาท

(6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม      จ  านวน 0.00 บาท

งบกลาง
งบบุคลากร
งบด าเนินงาน
งบลงทุน



รายรับจริง 

ปี  2557

ประมาณการ

 ปี 2558

ประมาณการ

 ปี 2559

26,585.52 30,500.00 57,000.00
2,057.47 3,500.00 4,000.00

265,035.68 190,000.00 260,000.00

22,010.27 41,000.00 47,000.00
250.00 2,000.00 2,000.00

315,938.94 267,000.00 370,000.00

11,942,325.21 12,533,000.00 12,330,000.00

11,942,325.21 12,533,000.00 12,330,000.00

5,800,081.00 5,200,000.00 5,800,000.00

5,800,081.00 5,200,000.00 5,800,000.00

18,058,345.15 18,000,000.00 18,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

รวม

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

หมวดภาษีจดัสรร

รวมรายได้ที่รัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

รวมรายได้จัดเกบ็

รายได้ที่รัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็
หมวดรายไดจ้ากทนุ

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น

รายได้จัดเกบ็
หมวดภาษีอากร

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สาบ
อ าเภอสะเมิง  จงัหวดัเชียงใหม่

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 2559



รายจ่ายจริง

ปี 2557

ประมาณการ

 ปี 2558

ประมาณการ

 ปี 2559

งบกลาง 362,168.00 559,680.00 568,000.00

งบบุคลากร 5,449,800.00 7,263,220.00 7,562,880.00
งบด าเนินงาน 5,163,474.76 5,839,800.00 5,771,050.00
งบลงทุน 3,180,027.10 2,790,500.00 3,276,870.00
งบเงินอุดหนุน 1,585,800.00 1,546,800.00 1,321,200.00

15,741,269.86 18,000,000.00 18,500,000.00
15,741,269.86 18,000,000.00 18,500,000.00รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ



 ยอดรวม

แผนงานบริหารงานทัว่ไป                       8,993,930
แผนงานรักษาความสงบภายใน                          400,000

แผนงานการศึกษา                       3,649,470
แผนงานสาธารณสุข                          150,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์                          933,400

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                       3,805,200

แผนงานงบกลาง                          568,000

                    18,500,000

ด้านการด าเนินงานอื่น

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน

ด้าน

ด้านบริหารงานทัว่ไป

บันทึกหลกัการและเหตุผล

ประกอบร่างขอ้บญัญติั งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ 2559  ของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สาบ
อ าเภอสะเมิง  จงัหวดัเชียงใหม่

ด้านบริการชุมชนและสังคม

ด้านการเศรษฐกิจ



งบกลาง

                                งาน

งบ

งบกลาง                        568,000                      568,000

    งบกลาง                        568,000                      568,000

รวม                        568,000                      568,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

                    งาน

งบ

งบบุคลากร                     4,540,600                      868,080                  5,408,680

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

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                     1,969,480                      868,080                  2,837,560

งบด าเนินงาน                     2,872,050                      326,000                  3,198,050

      ค่าตอบแทน                        278,000                      196,000                     474,000

      ค่าใชส้อย                     1,715,000                      130,000                  1,845,000

      ค่าวสัดุ                        603,050                                -                       603,050

      ค่าสาธารณูปโภค                        276,000                                -                       276,000

งบลงทุน                        255,200                                -                       255,200

      ค่าครุภณัฑ์                        255,200                                -                       255,200

งบเงินอุดหนุน                        132,000                                -                       132,000

      เงินอุดหนุน                        132,000                                -                       132,000

รวม                     7,799,850                   1,194,080                  8,993,930

งานบริหารทั่วไป

 00111

งานบริหารงานคลงั

 00113

งบกลาง

 00411
รวม

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สาบ

อ าเภอสะเมิง  จงัหวดัเชียงใหม่



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน

งบ

งบบุคลากร                        160,000                      160,000

        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                        160,000                      160,000

งบด าเงินงาน                        240,000                      240,000

        ค่าใชส้อย                        185,000                      185,000

        ค่าวสัดุ                          55,000                        55,000

รวม                        400,000                      400,000

แผนงานการศึกษา

งาน

งบ

งบบุคลกร                        685,000                                -                                -                      685,000

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                        685,000                                -                                -                      685,000

งบด าเนินงาน                     1,153,000                      662,200                       70,000                 1,885,200

      ค่าตอบแทน                        180,000                                -                                -                      180,000

      ค่าใชส้อย                        893,000                        40,000                              -                      933,000

      ค่าวสัดุ                          80,000                      622,200                       70,000                    772,200

งบลงทุน                          40,070                                -                                -                        40,070

      ค่าครุภณัฑ์                          40,070                                -                                -                        40,070

งบเงินอุดหนุน                          60,000                      979,200                              -                   1,039,200

      เงินอุดหนุน                          60,000                      979,200                              -                   1,039,200

รวม                     1,938,070                   1,641,400                       70,000                 3,649,470

รวม

งานบริหารทั่วไป

เกีย่วกบัการศึกษา

 00211

งานระดบัก่อนวยั

เรียนและ

ประถมศึกษา

00212

งานศึกษาไม่ก าหนด

ระดบั

00214

รวม

งานป้องกนัภัยฝ่ายพล

เรือนและระงับอคัคภีัย

00123

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สาบ

อ าเภอสะเมิง  จงัหวดัเชียงใหม่



แผนงานสาธารณสุข

งาน

งบ

งบเงินอุดหนุน                        150,000                      150,000

      เงินอุดหนุน                        150,000                      150,000

รวม                        150,000                      150,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน

งบ

งบบุคลากร                        708,600                      708,600

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                        708,600                      708,600

งบด าเนินงาน                        224,800                      224,800

      ค่าตอบแทน                          60,000                        60,000

      ค่าใชส้อย                        164,800                      164,800

งบเงินอุดหนุน                                  -                                  -   

      เงินอุดหนุน                                  -                                  -   

รวม                        933,400                      933,400

งานสวสัดกิารสังคม

และสังคมสงเคราะห์ 

00232

งานบริการ

สาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอืน่

00223

รวม

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สาบ

อ าเภอสะเมิง  จงัหวดัเชียงใหม่



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

                    งาน

งบ

งบบุคลากร                        600,600                                -                       600,600

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                        600,600                                -                       600,600

งบด าเนินงาน                          98,000                      125,000                     223,000

    ค่าตอบแทน                          68,000                                -                         68,000

    ค่าใชส้อย                          30,000                                -                         30,000

    ค่าวสัดุ                                  -                        125,000                     125,000

งบลงทุน                                  -                     2,981,600                  2,981,600

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                                  -                     2,981,600                  2,981,600

รวม                        698,600                   3,106,600                  3,805,200

งานบริหารทั่วไป

เกีย่วกบัอุตสาหกรรม

และการโยธา

 00311

งานก่อสร้าง

โครงสร้างพืน้ฐาน

 00312

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สาบ

อ าเภอสะเมิง  จงัหวดัเชียงใหม่

รวม



 

ส่วนที่ 2 

ข้อบญัญตัิ 

เร่ือง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

อ าเภอสะเมงิ    จังหวดัเชียงใหม่ 



 

ข้อบัญญตั ิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
อ าเภอสะเมิง        จงัหวดัเชียงใหม่ 

…………………………………………………………… 
 โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อาศยัอ านาจตามความใน
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี5)  พ.ศ.2546 
มาตรา 87  จึงตราขอ้บญัญติัข้ึนไวโ้ดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบและโดยอนุมติั
ของนายอ าเภอสะเมิง ดงัต่อไปน้ี  

 ขอ้ 1  ขอ้บญัญติั น้ีเรียกวา่ ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 ขอ้ 2  ขอ้บญัญติั น้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1  ตุลาคม  พ.ศ.2558 เป็นตน้ไป 
             ขอ้ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 18,500,000 บาท 
 ขอ้ 4  งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทัว่ไป เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 18,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งัน้ี 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทัว่ไป  
     แผนงานบริหารงานทัว่ไป 8,993,930 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 400,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงานการศึกษา 3,649,470 
     แผนงานสาธารณสุข 150,000 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 933,400 
ด้านการเศรษฐกจิ  
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,805,200 
ด้านการด าเนินงานอื่น  
     งบกลาง 568,000 

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 18,500,000 
 
 
 
 
 



 

 ขอ้ 5  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ปฏิบติัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ขอ้ 6  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มีหนา้ท่ีรักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติัน้ี 
 

     ประกาศ ณ วนัท่ี           เดือน                       พ.ศ. 

 

       (ลงนาม) 
          (นายพฒันพงษ ์ ไชยสุภา)     
                                   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
                        อนุมัติ 
 
(ลงนาม) 
            (นายอนุพงษ ์ วาวงศม์ูล) 
                 นายอ าเภอสะเมิง 



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

           17,460.00            21,965.82 15,758.50 20,000.00          %
           11,089.40              9,906.66 9,907.02 10,000.00          %
                200.00                 520.00 920.00 500.00               %
           28,749.40            32,392.48 26,585.52 30,500.00          

                  19.40                     4.85 446.20 100.00               %

                       -                          -   0.00 -                     %

                300.00              1,170.00 190.00 1,000.00            %
                  39.20                 700.00 10.27 600.00               %
             1,938.25              1,743.00 1,391.00 1,700.00            %
                752.00                 100.00 20.00 100.00               %
             3,048.85              3,717.85 2,057.47 3,500.00            

           10,000.00            10,000.00 10,000.00 10,000.00          %
         113,863.97          191,970.96 255,035.68 180,000.00        %
         123,863.97          201,970.96 265,035.68 190,000.00        

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สาบ
อ าเภอ สะเมิง        จงัหวดัเชียงใหม่

รายรับจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 125.00               45,000.00
     ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 0.00               10,000.00
     ภาษีป้าย 300.00                 2,000.00

รวมหมวดภาษีอากร               57,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการขายสุรา 900.00                 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
     เพ่ือการโฆษณา

100.00                    500.00

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ -50.00                    500.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 66.67                 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร -41.18                 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ -100.00                            -   

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                 4,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าท่ีดิน 0.00               10,000.00
     ดอกเบ้ีย 38.89             250,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน             260,000.00



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายรับจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

หมวดภาษีอากร

                       -                          -   10.27 -                     %
           18,000.00            42,300.00 20,800.00 40,000.00          %
           23,420.00                 900.00 1,200.00 1,000.00            %
           41,420.00            43,200.00 22,010.27 41,000.00          

120.00          150,250.00 250.00 2,000.00            %
120.00          150,250.00 250.00 2,000.00            

                       -                          -   0.00 27,000.00          %
      5,758,683.78       9,250,085.27 8,494,815.05 8,973,000.00     %
      1,395,129.42       1,507,112.03 1,600,035.62 1,500,000.00     %
         150,679.97          170,258.48 211,129.39 150,000.00        %
         568,033.43          578,327.21 630,551.68 550,000.00        %
      1,020,777.04       1,264,372.61 857,675.26 1,200,000.00     %
           13,689.54            18,625.05 22,334.03 18,000.00          %
           45,573.63            70,751.16 49,635.68 70,000.00          %

                       -                          -   325.50 -                     %

           50,632.00            45,035.00 75,823.00 45,000.00          %

      9,003,198.81     12,904,566.81 11,942,325.21 12,533,000.00   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินท่ีมีผูอุ้ทิศให้ 0.00                            -   
     ค่าขายแบบแปลน 12.50               45,000.00
     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 100.00                 2,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               47,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 0.00                 2,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน                 2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละลอ้เล่ือน 825.93             250,000.00
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ -5.83          8,450,000.00
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายไดฯ้ 0.00          1,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 33.33             200,000.00
     ภาษีสุรา 9.09             600,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 0.00          1,200,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 11.11               20,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม -35.71               45,000.00
     เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวา่ดว้ยอุทยานแห่งชาติ 0.00                            -   

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
     กฎหมายท่ีดิน

44.44               65,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร        12,330,000.00



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายรับจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

หมวดภาษีอากร

      4,751,314.00       5,336,804.00 5,800,081.00 5,200,000.00     %

                       -                          -   0.00 -                     %
                       -                          -   0.00 -                     %

      4,751,314.00       5,336,804.00 5,800,081.00 5,200,000.00     

    13,951,715.03     18,672,902.10 18,058,345.15 18,000,000.00   

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

     เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ี 
     และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า

11.54          5,800,000.00

     เงินอุดหนุนทัว่ไประบุวตัถุประสงค ์เพ่ือพฒันาประเทศ 0.00                            -   

รวมทุกหมวด        18,500,000.00

     เงินอุดหนุนทัว่ไประบุวตัถุประสงค์ 0.00                            -   
รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป          5,800,000.00
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495,840 330,560 495,840 514,080 %
38,400 35,200 38,400 42,120 %
38,400 35,200 38,400 42,120 %

82,560 75,680 82,560 86,400 %

1,610,710 1,633,650 1,764,165 1,886,400 %

2,265,910 2,110,290 2,419,365 2,571,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 0 1,886,400

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบล

0 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 0 514,080
เงินค่าตอบแทนประจ าต  าแหน่งนายก/รองนายก 0 42,120

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายการเมือง)

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งานบริหารทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สาบ
อ าเภอสะเมิง    จงัหวดัเชียงใหม่



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

833,100 886,488 1,105,610 1,006,520 %
90,169 112,243 65,800 67,200 %
42,000 43,015 107,800 123,200 %

0 104,360 130,380 180,000 %
0 40,920 49,620 18,000 %

373,920 297,430 341,940 450,500 %
146,770 118,080 106,695 71,500 %

1,485,959 1,602,536 1,907,845 1,916,920
3,751,869 3,712,826 4,327,210 4,488,040

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,969,480
รวมงบบุคลากร 4,540,600

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง -37.85 280,000
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง -50.35 35,500

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 19.44 215,000
เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจา้งประจ า -100 0

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน 26.79 85,200
เงินประจ าต  าแหน่ง 22.73 151,200

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนกังาน 19.48 1,202,580



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

321,370 23,350 532,000 460,000 %

0 0 0 7,821 %
0 0 18,000 30,000 %

5,191.5 6,244 3,404 10,000 %
70,057 49,687 7,097 0 %

396,618.5 79,281 560,501 507,821

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0
รวมค่าตอบแทน 278,000

ค่าเช่าบา้น -40 18,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 10,000

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

-45.65 250,000

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ -100 0

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

245,275.2 322,638.2 294,455 530,000 %
71,852 74,450 58,280 100,000 %

78,118 81,074 173,853.2 240,000 %

235,095.1 0 3,186.5 50,000 %
0 16,950 0 20,000 %
0 0 82,980 0 %

39,760 50,000 0 150,000 %

0 10,000 0 0 %

12,121 0 0 0 %

0 0 9,600 12,000 %

0 40,000 40,000 40,000 %โครงการจดังานแข่งขนักีฬาประชาชนสะเมิงสัมพนัธ์ -37 25,000

โครงการจดัเก็บและบนัทึกขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือการ
วางแผนพฒันาต าบลแม่สาบ

-100 0

โครงการจดัเก็บและบนัทึกขอ้มูล จปฐ. 0 0

โครงการแข่งขนักีฬาประชาชนต าบลแม่สาบตา้นภยั
ยาเสพติด

0 150,000

โครงการแข่งขนัทกัษะวิชาการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ต าบลแม่สาบ

0 0

โครงการ อบต.เคล่ือนท่ีพบประชาชน 0 20,000
โครงการขยะเป็นศูนย ์(Zero Waste) 0 0

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร

-16.67 200,000

ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกสภาฯ 0 50,000

รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ -50 50,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ -1.89 520,000



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

0 0 0 660,000 %

100,000 100,000 150,000 200,000 %

9,500 10,000 10,000 10,000 %

0 0 0 100,000 %

0 0 0 20,000 %

0 75,000 0 0 %

0 0 0 5,260 %

200,000 378,861.38 0 200,000 %

0 40,000 40,000 0 %

0 0 0 20,000 %
โครงการรณรงคก่์อสร้างฝายเช็คแดมป์
เฉลิมพระเกียรติฯ

0 20,000

โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร 
อบต.แม่สาบ

-25 150,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัไฟป่า 0 0

โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงานเพ่ือการพฒันา
องคก์รสู่อาเซียน (AEC)

-100 0

โครงการเปิดอุทยานการศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บา้นแม่ตุงติง

0 0

โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) -100 0

โครงการปลูกป่าและหญา้แฝกเฉลิม
พระเกียรติฯ

-50 10,000

โครงการจดัประชุมเวทีประชาคมเพ่ือการจดัท าแผน
ชุมชน และจดัท าแผนพฒันาสามปี

0 10,000

โครงการจดังานสตรอเบอร่ีและของดีอ าเภอสะเมิง -25 150,000

โครงการจดังานเทศกาลชิมสมุนไพรหญา้หวาน เยอืน
ถ่ินดอกเก๊กฮวยบาน และของดีต าบลแม่สาบ ประจ าปี
 2557

-100 0



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

0 0 0 0 %

0 0 0 20,000 %

39,691.07 43,924 18,983.01 40,000 %

40,000 0 0 0 %

0 0 0 20,000 %

0 0 0 0 %
0 0 0 0 %

28,390 31,472.82 33,316.25 300,000 %
1,099,802.37 1,274,370.4 904,653.96 2,737,260รวมค่าใช้สอย 1,715,000

โครงการอบรมเยาวชนอาสาสมคัรป้องกนัไฟป่า 100 20,000
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม -16.67 250,000

โครงการอบรมป้องกนัโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน 100 10,000

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหามลพิษ
ทางอากาศ

0 0

โครงการสนบัสนุนศูนยถ่์ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรต าบลแม่สาบ

-50 10,000

โครงการศูนยป์ระสานงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด ต.แม่สาบ

-50 10,000

โครงการศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารและการจดัซ้ือจดัจา้ง
ของ อปท.อ าเภอสะเมิง

0 40,000

โครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 100 20,000



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

66,560 131,939 184,596 103,000 %
6,755 25,054 33,172.05 50,000 %

53,581 34,320 20,000 60,000 %
68,487.35 45,884.45 67,500 100,000 %
274,217.5 193,944 327,972 350,000 %

0 24,200 5,013.6 20,000 %
10,740 25,696 30,725 50,000 %

480,340.85 481,037.45 668,978.65 733,000

45,821.91 41,481.21 82,661.34 80,000 %
44,022.49 47,858.22 46,729.57 50,000 %

3,711 4,499 3,332 10,000 %
64,738.75 59,699.58 59,559.41 120,000 %

158,294.15 153,538.01 192,282.32 260,000
2,135,055.87 1,988,226.86 2,326,415.93 4,238,081.31รวมงบด าเนินงาน 2,872,050

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 30 156,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 276,000

ค่าบริการโทรศพัท์ -40 30,000
ค่าบริการไปรษณีย์ 0 10,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 0 80,000

วสัดุคอมพิวเตอร์ 6.1 53,050
รวมค่าวสัดุ 603,050

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน -28.57 250,000
วสัดุการเกษตร 0 20,000

วสัดุงานบา้นงานครัว -50 30,000
วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 100,000

วสัดุส านกังาน -2.91 100,000
วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 50,000

ค่าวสัดุ



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

0 6,500 0 0 %
0 0 21,500 0 %

0 0 37,500 0 %

0 0 0 0 %

0 16,000 0 0 %

0 8,650 0 0 %
0 12,900 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 27,780 30,000 %เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านกังาน -100 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล
แบบท่ี1*(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18.5 น้ิว)

100 23,000

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน*(จอขนาด
ไม่นอ้ยกวา่ 18.5 น้ิว)

100 96,000

ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบ๊ิกฟตุ 0 0
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์

ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว
เคร่ืองตดัหญา้สะพายขา้ง แบบขอ้แขง็ 0 0

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ
เคร่ืองขยายเสียง 1200 วตัต์ 0 0

ครุภณัฑก์ารเกษตร
เคร่ืองสูบน ้าแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 100 20,000

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง
รถจกัรยานยนตข์นาด 110 ซีซี 0 0

ชุดรับแขกแบบไม ้มีเบาะวางเป็นกอ้น 0 0
โตะ๊ท างานส าหรับผูบ้ริหาร 0 0

ค่าครุภัณฑ์
ครุภณัฑส์ านกังาน

งบลงทุน



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

0 13,000 0 0 %

0 15,900 0 0 %

0 0 0 18,000 %

0 0 0 8,500 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 38,000 0 0 %
60,640.2 211,851.29 103,167.1 50,000 %
60,640.2 322,801.29 189,947.1 106,500
60,640.2 322,801.29 189,947.1 106,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 255,200
รวมงบลงทุน 255,200

เตน้ทท์รงโคง้ ขนาด 4.00x6.00 เมตร 0 0
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 0 50,000

สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดบัศูนยบ์ริการ
แบบท่ี 2

100 29,000

ครุภณัฑอ่ื์น

เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับ
กระดาษขนาด A3

-100 0

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800VA (480 watts) 100 37,200

เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (25หนา้/
นาที)

0 0

เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network -100 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านกังาน (หนา้ขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 18 น้ิว)

0 0



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

129,000 78,000 185,000 0 %
0 0 25,000 132,000 %

50,500 25,000 0 0 %
179,500 103,000 210,000 132,000
179,500 103,000 210,000 132,000

6,127,065.07 6,126,854.15 7,053,573.03 8,964,621.31

รวมงบเงินอุดหนุน 132,000
รวมงานบริหารทัว่ไป 7,799,850

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0
รวมเงินอุดหนุน 132,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 100 82,000
เงินอุดหนุนเอกชน -62.12 50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

156,000 164,640 198,120 474,000 %
7,630 17,210 680 4,000 %

0 0 42,000 42,000 %
119,880 20,560 0 0 %

18,000 3,000 0 0 %
181,800 161,260 147,990 260,500 %

35,700 36,740 28,500 56,500 %
519,010 403,410 417,290 837,000
519,010 403,410 417,290 837,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 868,080
รวมงบบุคลากร 868,080

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 8.07 281,520
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง -33.95 37,320

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 0 0
เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจา้งประจ า 0 0

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน 50 6,000
เงินประจ าต  าแหน่ง 0 42,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนกังาน 5.75 501,240

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

115,410 0 95,500 100,000 %

18,000 13,500 27,900 36,000 %
0 0 0 0 %

2,693 12,934 0 0 %
0 0 0 10,000 %

136,103 26,434 123,400 146,000

3,315 39,600 0 0 %

25,010 12,020 19,740 100,000 %

0 0 0 50,000 %
5,500 7,560 9,180 10,000 %

33,825 59,180 28,920 160,000รวมค่าใช้สอย 130,000

โครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 0 50,000
โครงการรณรงคก์ารช าระภาษีตรงเวลา 0 10,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร

-30 70,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 0 0

เงินช่วยเหลือบุตร -100 0
รวมค่าตอบแทน 196,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 100 10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

50 150,000

ค่าเช่าบา้น 0 36,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

8,513 0 0 0 %
500 4,280 0 0 %

9,013 4,280 0 0
178,941 89,894 152,320 306,000
697,951 493,304 569,610 1,143,000

6,825,016.07 6,620,158.15 7,623,183.03 10,107,621.31

รวมงานบริหารงานคลัง 1,194,080
รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป 8,993,930

รวมค่าวสัดุ 0
รวมงบด าเนินงาน 326,000

วสัดุส านกังาน 0 0
วสัดุคอมพิวเตอร์ 0 0

ค่าวสัดุ



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

0 0 0 166,000 %
0 0 0 9,000 %
0 0 0 175,000
0 0 0 175,000

0 44,000 0 0 %

11,160 29,760 101,200 0 %

0 0 0 60,000 %
โครงการฝึกอบรมเพ่ือทบทวนแผนการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั ต.แม่สาบ

-16.66 50,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการฝึกทบทวนเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการ
ปฏิบติังาน อปพร.

0 0

ค่าใชจ่้ายเพ่ือการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรณี
เหตุภยัพิบติัเร่งด่วน

100 100,000

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 160,000
รวมงบบุคลากร 160,000

เงินเดือนพนกังาน -9.64 150,000
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน 11.12 10,000

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคภีัย



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

19,740 30,000 41,060 2,200 %

0 0 0 67,000 %

30,900 103,760 142,260 129,200

0 0 0 55,000 %
0 0 0 55,000

30,900 103,760 142,260 184,200
30,900 103,760 142,260 359,200
30,900 103,760 142,260 359,200รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 400,000

รวมงบด าเนินงาน 240,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคภีัย 400,000

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 0 55,000
รวมค่าวสัดุ 55,000

รวมค่าใช้สอย 185,000
ค่าวสัดุ

โครงการศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ต.แม่สาบ

-55 30,000

โครงการเฝ้าระวงัและป้องกนัอุบติัเหตุช่วงเทศกาล 127.27 5,000



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

171,420 167,450 239,820 344,000 %
18,300 11,050 1,500 0 %

0 0 42,000 42,000 %
129,320 42,300 0 60,500 %

74,880 11,700 0 54,000 %
393,920 232,500 283,320 500,500
393,920 232,500 283,320 500,500

223,860 0 321,500 212,000 %

0 4,449 0 0 %
223,860 4,449 321,500 212,000รวมค่าตอบแทน 180,000

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

-15.09 180,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 685,000
รวมงบบุคลากร 685,000

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง -17.36 50,000
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง -7.41 50,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน 0 0
เงินประจ าต  าแหน่ง 0 42,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนกังาน 57.85 543,000

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร

แผนงานการศึกษา



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

121,701 256,400 264,000 264,000 %

10,480 29,953 88,483 50,000 %

367,440 185,440 460,400 325,600 %
24,000 24,000 24,000 24,000 %
49,049 40,000 40,000 40,000 %

11,700 15,000 9,900 12,000 %

0 0 0 20,000 %

0 0 0 20,000 %

20,000 19,650 20,000 0 %
10,000 10,000 0 10,000 %

45,000 50,000 50,000 50,000 %

โครงการแห่เทียนวนัเขา้พรรษา -100 0

โครงการไหวส้าป๋ารมี สืบฮีต ต๋ามฮอย สรงน ้าพระธาตุ
เจา้ม่อนเป๊ียะ

0 50,000

โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สาบ

0 20,000

โครงการวนับณัฑิตนอ้ย 0 0

โครงการจา้งเด็กนกัเรียนนกัศึกษาท างานช่วงปิดภาค
เรียน

50 18,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรของ
 อบต.แม่สาบ

0 20,000

โครงการจดังานพทุธบูชาประเพณียีเ่ป็ง 0 24,000
โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติประจ าปี 0 40,000

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร

0 50,000

ค่าใชจ่้ายในการบริหารสถานศึกษา 16.4 379,000

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ -4.55 252,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้สอย



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

9,900 0 0 0 %

0 0 0 0 %

669,270 630,443 956,783 815,600

3,991 6,869 0 0 %
0 30,000 30,000 40,000 %
0 0 0 0 %

1,040 3,500 0 0 %
5,031 40,369 30,000 40,000

898,161 675,261 1,308,283 1,067,600

0 0 0 0 %
0 0 0 0
0 0 0 0รวมงบลงทุน 40,070

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 100 40,070
รวมค่าครุภัณฑ์ 40,070

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวสัดุ 80,000
รวมงบด าเนินงาน 1,153,000

วสัดุการเกษตร 100 40,000
วสัดุคอมพิวเตอร์ 0 0

วสัดุส านกังาน 0 0
วสัดุงานบา้นงานครัว 0 40,000

รวมค่าใช้สอย 893,000
ค่าวสัดุ

โครงการอนุรักษป์ระเพณีสงกรานตอ์  าเภอสะเมิง 0 0

โครงการอบรมการสืบสานงานประเพณีป๋ีใหม่เมือง 
ดวัหวัสระเกลา้แบบเบา้ลา้นนา

100 40,000



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

0 0 97,000 170,000 %
64,000 70,000 0 0 %
64,000 70,000 97,000 170,000
64,000 70,000 97,000 170,000

1,356,081 977,761 1,688,603 1,738,100

รวมงบเงินอุดหนุน 60,000
รวมงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,938,070

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0
รวมเงินอุดหนุน 60,000

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน -64.71 60,000

งบเงินอุดหนุน



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

0 0 0 18,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 18,000

698,142 565,270.8 539,929.5 595,000 %
698,142 565,270.8 539,929.5 595,000
698,142 565,270.8 539,929.5 613,000

รวมค่าวสัดุ 622,200
รวมงบด าเนินงาน 662,200

ค่าวสัดุ
ค่าอาหารเสริม (นม) 4.57 622,200

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเด็กปฐมวยั (การ
เล้ียงไก่พนัธุ์ไข)่

100 10,000

รวมค่าใช้สอย 40,000

โครงการทศันศึกษาเพ่ือพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดั อบต.แม่สาบ

11.11 20,000

โครงการฝึกอบรมการพฒันาทกัษะความสามารถของ
เด็กปฐมวยั

100 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา
งบด าเนินงาน



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

735,956 521,040 1,078,800 1,076,800 %
735,956 521,040 1,078,800 1,076,800
735,956 521,040 1,078,800 1,076,800

1,434,098 1,086,310.8 1,618,729.5 1,689,800

รวมงบเงินอุดหนุน 979,200
รวมงานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 1,641,400

เงินอุดหนุนส่วนราชการ -9.06 979,200
รวมเงินอุดหนุน 979,200

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

78,380 72,420 0 0 %
78,380 72,420 0 0

0 0 56,380 72,000 %
0 0 56,380 72,000

78,380 72,420 56,380 72,000
78,380 72,420 56,380 72,000

2,868,559 2,136,491.8 3,363,712.5 3,499,900รวมแผนงานการศึกษา 3,649,470

รวมงบด าเนินงาน 70,000
รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดบั 70,000

วสัดุส านกังาน -2.78 70,000
รวมค่าวสัดุ 70,000

รวมค่าใช้สอย 0
ค่าวสัดุ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 0 0

งานศึกษาไม่ก าหนดระดบั
งบด าเนินงาน



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

0 65,000 0 0 %
0 65,000 0 0
0 65,000 0 0

0 0 100,000 150,000 %
100,000 100,000 0 0 %
100,000 100,000 100,000 150,000
100,000 100,000 100,000 150,000
100,000 165,000 100,000 150,000
100,000 165,000 100,000 150,000รวมแผนงานสาธารณสุข 150,000

รวมงบเงินอุดหนุน 150,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 150,000

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0
รวมเงินอุดหนุน 150,000

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน 0 150,000

รวมงบลงทุน 0
งบเงินอุดหนุน

เคร่ืองพน่หมอกควนั 0 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 0

ค่าครุภัณฑ์
ครุภณัฑอ่ื์น

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบลงทุน

แผนงานสาธารณสุข



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

0 0 0 397,680 %
0 0 0 4,710 %
0 0 0 0 %
0 0 0 402,390
0 0 0 402,390

0 0 0 0 %

0 0 0 0

0 0 0 19,000 %

50,000 0 0 0 %

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร

5.26 20,000

โครงการบา้นทอ้งถ่ินไทย เทิดไทอ้งคร์าชนัฯ 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

100 60,000

รวมค่าตอบแทน 60,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 708,600
รวมงบบุคลากร 708,600

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน 409.56 24000
เงินประจ าต  าแหน่ง 100 42000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนกังาน 61.59 642,600

งานสวสัดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร

แผนงานสังคมสงเคราะห์



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

0 0 30,325 0 %

20,000 20,000 0 0 %

0 0 0 20,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

โครงการอบรมพฒันาอาชีพการแปรรูปผลผลิตจาก
ดอกเก๊กฮวยและหญา้หวาน

100 10,000

โครงการอบรมและพฒันาอาชีพการจกัสาน 100 10,000

โครงการอบรมพฒันาอาชีพการแปรรูปผลผลิตจาก
กระเทียมสดและกระเทียมแหง้

100 20,000

โครงการอบรมพฒันาอาชีพการแปรรูปผลผลิตจาก
กลว้ย

100 20,000

โครงการอบรมการผลิตรน ้ายาลา้งจาน น ้ายาซกัผา้ 
แชมพ ูสบู่เหลว

100 30,000

โครงการอบรมพฒันาอาชีพการท าขนมทองพบั 
ทองมว้น ทองมว้นสด

100 20,000

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุ -100 0

โครงการอบรมการจดัเก็บขอ้มูลและจดัท าฐานขอ้มูล
ผูด้อ้ยโอกาส

100 4,800

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ิมประสิทธิภาพเตา
อบดอกเก๊กฮวย หญา้หวานและการศึกษาดูงาน ปี 2557

0 0

โครงการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาและส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
สตรีแม่บา้น

0 0



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

0 0 0 0 %

70,000 20,000 30,325 39,000
70,000 20,000 30,325 39,000

0 0 100,000 100,000 %
20,000 40,000 0 0 %
20,000 40,000 100,000 100,000
20,000 40,000 100,000 100,000
90,000 60,000 130,325 541,390
90,000 60,000 130,325 541,390รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 933,400

รวมงบเงินอุดหนุน 0
รวมงานสวสัดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 933,400

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0
รวมเงินอุดหนุน 0

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน -100 0

รวมงบด าเนินงาน 224,800
งบเงินอุดหนุน

โครงการอบรมอาชีพการนวดสปาดว้ยสมุนไพรใน
ทอ้งถ่ิน

100 30,000

รวมค่าใช้สอย 164,800



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

119,740 177,070 212,280 284,000 %
16,840 2,840 0 0 %

0 0 42,000 28,000 %
68,860 80,100 94,440 114,000 %
40,380 60,240 58,560 0 %

245,820 320,250 407,280 426,000
245,820 320,250 407,280 426,000

47,685 0 92,000 100,000 %

16,500 10,500 34,200 36,000 %
3,874 7,513 7,278 10,000 %
9,696 3,270 14,743 0 %

77,755 21,283 148,221 146,000รวมค่าตอบแทน 68,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร -100 0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

-50 50,000

ค่าเช่าบา้น -50 18,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 600,600
รวมงบบุคลากร 600,600

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 5.26 120,000
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 0 0

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน 0 0
เงินประจ าต  าแหน่ง 50 42,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนกังาน 54.44 438,600

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

25,622 44,390 0 15,000 %

7,240 24,160 21,460 50,000 %

10,300 0 0 0 %
43,162 68,550 21,460 65,000

8,053 0 0 0 %
262,511.2 0 0 0 %

171,626.75 95,241 0 0 %
0 4,280 0 0 %

442,190.95 99,521 0 0
563,107.95 189,354 169,681 211,000

106,012 0 0 0 %
106,012 0 0 0
106,012 0 0 0

914,939.95 509,604 576,961 637,000

รวมงบลงทุน 0
รวมงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา 698,600

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 0 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวสัดุ 0
รวมงบด าเนนิงาน 98,000

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0 0
วสัดุคอมพิวเตอร์ 0 0

วสัดุส านกังาน 0 0
วสัดุก่อสร้าง 0 0

รวมค่าใช้สอย 30,000
ค่าวสัดุ

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ
นอกราชอาณาจกัร

-40 30,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ -100 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้สอย



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

0 487,723 204,550 180,000 %
0 487,723 204,550 180,000
0 487,723 204,550 180,000

0 0 0 0 %
0 0 0 0 %
0 0 0 0 %

0 0 148,500 0 %

0 99,500 0 0 %

0 99,000 0 0 %

0 97,000 0 0 %

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บา้น 
(ซอยกองกลาง) หมู่ 1

0 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บา้น
(ซอยเขา้พระธาตุ) หมู่ 7

0 0

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบา้นนากู่ ม.9 0 0

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างอาคารท่ีจอดรถ 0 0

โครงการต่อเติมหลงัคา ศพด.แม่ตุงติง(1) 100 43,000
โครงการต่อเติมหลงัคา ศพด.แม่ตุงติง(2) 100 43,000

ค่าต่อเติมหรือดดัแปลงอาคารบา้นพกั
โครงการต่อเติมหลงัคา ศพด.นากู่ 100 43,000

งบลงทุน
ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง

รวมค่าวสัดุ 125,000
รวมงบด าเนินงาน 125,000

ค่าวสัดุ
วสัดุก่อสร้าง -30.56 125,000

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
งบด าเนินงาน



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

0 99,900 0 0 %

0 99,000 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %
0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยก่ิวคอลอ้ 100 70,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย6 100 142,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยกลางบา้น 100 104,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณจุดหยอ่ม
บา้นตะวนัออก(ต่อจากโครงการเดิม)

100 153,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย5 100 63,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณจุดวดัอมลอง
ต่อหว้ยไมย้าง(ต่อจากโครงการเดิม)

100 306,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณจุดหยอ่ม
บา้นตะวนัตก(ทุ่งโป่ง)

100 153,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.2ช่วง บริเวณซอยกลาง
บน และ บริเวณซอยบา้น ผญบ.

100 148,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณจุดกองกลางสาย
บน(ต่อจากโครงการเดิม)

100 131,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บา้น
(ต่อบา้นพอ่หลวง) หมู่ 6

0 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บา้น
(แม่ตุงติง-ทุ่งโป่ง) หมู.่5

0 0



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %
0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 149,000 0 %

0 0 146,000 0 %
0 0 148,500 0 %
0 0 140,000 0 %
0 0 145,000 0 %

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 0 0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 0 0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 0 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวรซอยทุ่งป่าคา 100 113,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 จ านวน
 2 จุด

0 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนทางไป
ผายอง

100 300,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนสาย
แม่ตุงติง-ทุ่งโป่ง

100 118,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยวดัขนุสาบ 100 178,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนทางไปทุ่ง
ผกัเฮือด

100 253,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย
บา้นขนุสาบใต้

100 124,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยบา้นหล่าย 100 113,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยขา้ง
วดัแม่ขาน

100 122,000



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

0 0 148,000 0 %

0 0 149,000 0 %
0 0 147,000 0 %
0 0 149,000 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 105,000 %

0 0 0 100,000 %

0 0 0 100,000 %

0 0 0 73,000 %
โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรดว้ยคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 10 บา้นทุ่งยาว (จุด
โคง้หวับา้น)

-100 0

โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรดว้ยคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 1 บา้นแม่ขาน 
(จุดกองกลางสายกลาง)

-100 0

โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรดว้ยคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 1 บา้นแม่ขาน 
(จุดกองกลางสายบน)

-100 0

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณฌา
ปนสถานบา้นแม่ตุงติง

100 138,000

โครงการเทลานคอนกรีตป่าชา้ -100 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 0 0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6  
จ านวน 2 จุด

0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 0 0



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

0 0 0 128,000 %

0 0 0 198,000 %

0 0 0 295,000 %

0 0 0 97,000 %

0 0 0 194,000 %

0 0 0 98,000 %
โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรดว้ยคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 8 บา้นง้ิวเฒ่า 
(ซอยกองบน)

-100 0

โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรดว้ยคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 5 บา้นแม่ตุงติง
(จุดกองกลาง)

-100 0

โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรดว้ยคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 7 บา้นหาดส้มป่อย
(จุดซอยทางไปพระธาตุฯ ต่อ ถนน คสล.เดิม)

-100 0

โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรดว้ยคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 3 บา้นงาแมง 
(จุดทางไปทุ่งป่าแขม)

-100 0

โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรดว้ยคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 4 บา้นปางเติม
(จุดบา้นวนัตกถึงบา้นหวัทุ่ง)

-100 0

โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรดว้ยคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 10 บา้นทุ่งยาว
(ซอย 4)

-100 0



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

0 0 0 197,000 %

0 0 0 259,000 %

0 61,000 0 0 %

0 99,500 0 0 %

0 0 0 100,000 %
0 0 0 0 %
0 20,000 0 0 %
0 674,900 1,470,000 1,944,000
0 674,900 1,470,000 1,944,000
0 1,162,623 1,674,550 2,124,000

914,939.95 1,672,227 2,251,511 2,761,000รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,805,200

รวมงบลงทุน 2,981,600
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 3,106,600

ปรับปรุงพ้ืนท่ีป่าชา้บา้นง้ิวเฒ่าเหนือ 0 0
รวมค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 2,981,600

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -100 0
โครงการปรับปรุงหลงัคา ท่ีท  าการ อบต.แม่สาบ 100 123,600

ปรับปรุงถนนดิน จ านวน 2 จุดพร้อมก่อสร้าง
รางระบายน ้ารูปตวัย ู(ฝาตระแกรงเหล็ก) 
บา้นทุ่งยาว ม.10

0 0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรดว้ยคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 9 บา้นนากู่
(ถนนเขา้บา้นขนุอมลอง)

-100 0

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรดว้ยดินลูกรัง ถนน
สายบา้นแม่ตุงติง - บา้นแม่แพะ

0 0

โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรดว้ยคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 8 บา้นง้ิวเฒ่า  (ซอย
บา้นง้ิวเฒ่าใต)้

-100 0



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

102,144 57,564 50,978 52,000 %
58,000 65,500 64,000 78,000 %
57,000 0 80,300 197,510 %

182,500 50,000 49,400 125,379 %

65,500 78,100 92,000 128,000 %

465,144 251,164 362,168 580,889
465,144 251,164 362,168 580,899
465,144 251,164 362,168 580,899

465,144 251,164 362,168 580,899

11,294,559.02 11,008,800.95 15,741,269.86 18,000,000รวมทุกแผนงาน 18,500,000

รวมงบกลาง 568,000

รวมแผนงานงบกลาง 568,000

รวมงบกลาง 568,000
รวมงบกลาง 568,000

รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั -9.87 113,000
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
(กบท.)

-0.78 127,000

เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 0 78,000
ส ารองจ่าย 1.26 200,000

งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม -3.85 50,000

งบกลาง
งบกลาง

แผนงานงบกลาง



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่สาบ
ประจาํปีงบประมาณ  2559

อาํเภอ สะเมิง   จงัหวดัเชียงใหม่
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 18,500,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 568,000

งบกลาง 568,000
งบกลาง 568,000
เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 50,000

เพ่ือส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมในส่วนของนายจา้ง
ในอตัราร้อยละ  5  ใหแ้ก่พนกังานจา้งของ อบต.แม่สาบ  
โดยถือปฏิบติัตาม
-หนงัสือสาํนกังาน ก.จ.,ก.ท., และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด
 ท่ี มท 0809.5/ว 9 ลงวนัท่ี 22  มกราคม 2557
- พระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ.2533
-หนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด 
  ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลว. 10  กรกฎาคม  2557

เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 78,000
เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ ตามหลกัเกณฑข์องระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินฯ  จาํนวน 13 ราย 
โดยถือปฏิบติัตาม
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว1202 
ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2557 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการจดั
ทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
รายการเงินอุดหนุนทัว่ไป สาํหรับสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์
และการสนบัสนุนการบริการสาธารณสุข และการรายจ่ายท่ีเป็นภาระ
ผูกพนั (การสมทบกองทุนประกนัสุขภาพ)



จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

สาํรองจ่าย 200,000
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในกรณีฉุกเฉินจาํเป็นเร่งด่วน ซ่ึงไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ เช่น การเกิดสาธารณภยัต่างๆ
(อุทกภยั,วาตภยั,ภยัแลง้,ภยัหนาว,อคัคีภยั ฯลฯ) หรือกรณีท่ีมีความ
จาํเป็นตอ้งจ่ายนอกเหนือจากท่ีงบประมาณตั้งไว ้หรือกรณีท่ีมีหนงัสือ 
สัง่การใหเ้บิกจ่ายจากเงินประเภทน้ี 
โดยถือปฏิบติัตาม
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท.0313.4/ ว 667 
ลว.12  มีนาคม  2545
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท.0808.2/ว 1672
ลว.27  มิถุนายน 2557

รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั 113,000
เพ่ือจ่ายเป็น
1.เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบลแม่สาบ
จาํนวน 63,500 บาท  โดยจ่ายสมทบร้อยละ 40 ของจาํนวนเงินท่ี
ไดรั้บอุดหนุนจากสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพ คนละ 45 บาท 
โดยคิดจากจาํนวนประชากร  ของตาํบล จาํนวน 3,508 คน 
ณ. 1 กรกฎาคม 2558 
โดยถือปฏิบติัตาม
-หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด 
  ท่ี มท 0891.3/ว 2199 ลว. 10 พฤศจิกายน  2552
- หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 1514
  ลว. 26 กรกฎาคม 2554
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท. 0037/3/ว. 20502 
ลว. 2 ธ.ค. 2553 เร่ืองซกัซอ้มความเขา้ใจการบริหารจดัการกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ิน ปี 2554  



จาํนวน บาท

2.เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลแม่สาบ
จาํนวน 49,500 บาท โดยจ่ายสมทบในส่วนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ยดึหลกัหุ้นส่วนการพฒันาโดยประชาชน 1 ส่วน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน
โดยถือปฏิบติัตาม
-พรบ.ส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว2502 
ลว. 20 ส.ค. 2550  เร่ืองแนวทางสนบัสนุนการดาํเนินงานกองทุน
สวสัดิการชุมชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) 127,000
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
โดยคาํนวณจากยอด 1% ของเงินรายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุน
โดยถือปฏิบติัตาม
-หนงัสือสาํนกังานกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน
ด่วนมาก ท่ี มท 0808.5/ ว 34 ลว. 19  กนัยายน 2557  เร่ืองซกัซอ้มการ
ส่งเงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2558
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.5/ว 1264
ลว.30  พฤษภาคม  2557 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางกาํส่งเงินสมทบกองทุน
บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน กรณีการตราขอ้บญัญติั/เทศ
บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจาํปีงบประมาณพ.ศ.2557



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป 7,799,850

งบบุคลากร 4,540,600

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่
1.ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
จาํนวน 1 อตัรา อตัราละ 1,750 บาท/เดือน

2.ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
จาํนวน 2 อตัรา อตัราละ 880 บาท/เดือน
ทั้งน้ีคาํนวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน

เงินเดือนนายก/รองนายก
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของผูบ้ริการทอ้งถ่ินไดแ้ก่
1.เงินเดือนนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 1 อตัรา
อตัราละ 20,400 บาท/เดือน

2.เงินเดือนรองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 2 อตัรา
อตัราละ 11,220 บาท/เดือน
ทั้งน้ีคาํนวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน

42,120เงินค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก

514,080



จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนเลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
จาํนวน 1 อตัรา อตัราละ 7,200 บาท/เดือน
ทั้งน้ีคาํนวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดแ้ก่
1.ค่าตอบแทนพิเศษนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
จาํนวน 1 อตัรา อตัราละ 1,750 บาท/เดือน

2.ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
จาํนวน 2 อตัรา อตัราละ 880 บาท/เดือน
ทั้งน้ีคาํนวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน

42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

3.ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
จาํนวน 1 อตัรา อตัราละ 7,200 บาท/เดือน

4.ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
จาํนวน 18 อตัรา อตัราละ 7,200 บาท/เดือน
ทั้งน้ีคาํนวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ไดแ้ก่
1.ค่าตอบแทนประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
จาํนวน 1 อตัรา อตัราละ 11,220 บาท/เดือน

2.ค่าตอบแทนรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
จาํนวน 1 อตัรา อตัราละ 9,180 บาท/เดือน

1,886,400

86,400



รวม บาท
จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนกังาน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานส่วนตาํบล สงักดัสาํนกังานปลดัฯ
จาํนวน 6 อตัรา พร้อมเงินปรับปรุงประจาํปี
ทั้งน้ีคาํนวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน

เงินประจาํตาํแหน่ง
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งของพนกังานส่วนตาํบล
1.ตาํแหน่งผูบ้ริหาร  (ปลดั อบต.ระดบั 8) จาํนวน 1 อตัรา   
อตัราละ 5,600 บาท/เดือน

2.ตาํแหน่งผูบ้ริหาร (รองปลดัฯ)  จาํนวน 1 อตัรา  
อตัราละ 3,500 บาท/เดือน

3.ตาํแหน่งนกับริหาร(หวัหนา้สาํนกังานปลดัฯ) จาํนวน 1 อตัรา
อตัราละ 3,500 บาท/เดือน
ทั้งน้ีคาํนวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน
เพ่ือจ่ายเป็น
1.เงินค่าตอบแทนรายเดือน(ค่าตอบแทนพิเศษ)
สาํหรับพนกังานระดบัผูบ้ริหาร(ปลดั.อบต.ระดบั 8) 
จาํนวน  1 อตัรา

2.เงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว จาํนวน 2 อตัรา
ทั้งน้ีคาํนวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน

151,200

85,200

1,202,580
1,969,480



จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

ค่าจา้งลูกจา้งประจาํ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งลูกจา้งประจาํและเงินปรับปรุงค่าจา้งประจาํปี
ใหแ้ก่ลูกจา้งประจาํสงักดัสาํนกังานปลดัฯ  จาํนวน 1 อตัรา
ทั้งน้ีตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนชดเชย ใหแ้ก่พนกังานจา้งสงักดั
สาํนกังานปลดัฯ  จาํนวน 3 อตัรา   คือ
พนกังานจา้งตามภารกิจ   จาํนวน 2 อตัรา 
และพนกังานจา้งทัว่ไป     จาํนวน 1 อตัรา
ทั้งน้ีคาํนวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งใหแ้ก่พนกังานจา้ง สงักดัสาํนกังานปลดัฯ
จาํนวน 3 อตัรา แบ่งเป็น
พนกังานจา้งตามภารกิจ    จาํนวน  2 อตัรา  
และพนกังานจา้งทัว่ไป      จาํนวน  1 อตัรา
ทั้งน้ีคาํนวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน

280,000

35,500

215,000



รวม บาท
รวม บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นของพนกังานส่วนตาํบลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้น
ไดต้ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเร่ือง ค่าเช่าบา้นของ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548

2.ค่าตอบแทน,ค่าทาํขวญัใหแ้ก่พนกังาน,ลูกจา้งประจาํ,
พนกังานจา้งหรือบุคลากรของ อบต. ตลอดจนบุคคลทัว่ไปท่ีไป
ปฏิบติังานฝ่าอนัตรายเป็นคร้ังคราว หรือกรณีไดรั้บอุบติัเหตุระหวา่ง
ปฏิบติัหนา้ท่ี จาํนวน 15,000 บาท

3.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล 
ลูกจา้งประจาํและพนกังานจา้งขององคก์ารบริการส่วนตาํบลท่ีผ่าน
เกณฑก์ารประเมินและมีสิทธ์ิไดรั้บเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนฯ 
จาํนวน 220,000 บาท
โดยถือปฏิบติัตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจาํปี
แก่พนกังานส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรายจ่ายอ่ืนของ อปท.พ.ศ.2557
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3072 
ลว. 29 กนัยายน 2557

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าเช่าบา้น

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของผูบ้ริหารและพนกังาน
ส่วนตาํบล ท่ีมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้

10,000

18,000

250,000
278,000

2,872,050

เพ่ือจ่ายเป็น
1.ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุผูต้รวจรายงานและประเมิน
ความชาํนาญหรือความเช่ียวชาญผลงานวิชาการของพนกังานผูข้อรับ
การประเมินจาํนวน  15,000 บาท



รวม บาท
จาํนวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ ดงัน้ี
1.ค่าจดัทาํเอกสาร,ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเยบ็หรือเขา้เล่มทาํปกหนงัสือ

2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่   
โดยจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาทาํป้ายหรือแผงปิดประกาศ ค่าจา้งทาํโปสเตอร์
 การบนัทึกภาพยนต ์วีดีโอ วีดีทศัน์การจดัทาํเวป๊ไซด ์ค่าลา้งอดัขยาย
รูปถ่าย การจา้งโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และเผยแพร่กิจการของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในส่ือประเภทต่างๆ เช่นวิทยกุระจายเสียง 
โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์วารสารแผ่นพบั 
ป้ายประชาสมัพนัธ์ ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ ฯลฯ

3.ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ    
โดยจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการใหผู้รั้บจา้งเหมาทาํการอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใดซ่ึง มิใช่การประกอบ ดดัแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภณัฑ์
หรือส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ

1,715,000
520,000



จาํนวน บาทรายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ
เพ่ือจ่ายเป็น
1.ค่ารับรอง
1.1ค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล   
จาํนวน  5,000 บาท
โดยจ่ายเป็นค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของขวญั ค่าพิมพเ์อกสาร ค่าใชจ่้ายท่ี
เก่ียวเน่ืองในการเล้ียงรับรอง รวมทั้งค่าบริการซ่ึงจาํเป็นตอ้งจ่าย
ท่ีเก่ียวกบัการรับรอง รวมทั้งเพ่ือเป็นค่ารับรองในการตอ้นรับ
บุคคล หรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือ
ทศันศึกษาดูงาน ฯลฯ

1.2ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถ่ิน  จาํนวน  5,000 บาท 
โดยจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถ่ิน
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าของขวญั ค่าพิมพเ์อกสาร 
รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองในการเล้ียงรับรอง รวมทั้งค่าบริการซ่ึง
จาํเป็นตอ้งจ่ายท่ีเก่ียวกบัการรับรอง

50,000

2.ค่าของขวญั ของรางวลัหรือเงินรางวลั  จาํนวน  5,000 บาท
โดยจ่ายเป็นค่าของขวญั ของรางวลั และเงินรางวลัในงานพิธีต่างๆ 
หรืองานกิจกรรมต่างๆ ของทอ้งถ่ิน และของท่ีระลึกมอบ หรือ
แลกเปล่ียนใหแ้ก่หน่วยงาน บุคคล แขกผูม้าเยอืน หรือมาช่วย
ปฏิบติังานหรือบริจาคทรัพยสิ์นช่วยเหลือกิจการขององคก์าร    
บริหารส่วนตาํบล



4.ค่าใชจ่้ายในการจดังานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา งานประเพณีและวนั
สาํคญัต่างๆ  จาํนวน  20,000 บาท
โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานรัฐพิธีและวนัสาํคญัต่างๆเช่นวนั
เฉลิมพระชนมพรรษาฯกิจกรรมทางศาสนาและรัฐพิธีต่างๆ โดยจ่าย
เป็นค่า จดัทาํซุม้เฉลิมพระเกียรติ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานท่ี ค่า
จดัซ้ือผา้แพร ผา้ร้ิว ธงชาติ ธงสญัลกัษณ์ ธูปเทียนแพร
ดอกไม ้ป้ายสญัลกัษณ์ พรมลาดพระบาท โตะ๊หมู่บูชา พานพุ่มถวาย
สกัการะ    พวงมาลา พวงมาลยั ค่าดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าวงดุริยางค ์ค่าจา้ง
เหมาบริการต่างๆและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

5.ค่าพวงมาลยั กระเชา้ กระเชา้ดอกไมแ้ละพวงมาลา ฯลฯ
เพ่ือใชใ้นงานพิธีต่างๆ หรือในงานกิจการของ อบต. 
จาํนวน  5,000 บาท

3.ค่าใชจ่้ายในการจดังาน จดักิจกรรม นิทรรศการ ประกวดแข่งขนัและ
งานพิธีต่างๆ  จาํนวน  10,000 บาท
โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรม จดันิทรรศการประกวด การ
แข่งขนั และงานพิธีต่างๆ สนบัสนุนการจดักิจกรรมของกลุ่มต่างๆใน
ตาํบล ซ่ึงอยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ี โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน ค่าตอบแทน เบ้ียเล้ียง  
ค่ากระดาษและเคร่ืองเขียน  แบบพิมพ ์ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าพิมพเ์อกสาร
 ค่าป้าย ค่าส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ  ค่าประชาสมัพนัธ์ทางส่ือต่างๆ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้ค่าเตรียมและ
แต่งสถานท่ี ค่าของขวญั หรือเงินรางวลั ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจาํเป็น ฯลฯ



จาํนวน บาท
จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน,
สมาชิกสภาฯ  พนกังานส่วนตาํบล  ลูกจา้งประจาํ   พนกังานจา้ง 
รวมถึงผูท่ี้ไดรั้บคาํสัง่จากนายกฯ ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือประโยชน์ของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และ
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมประชุม 
สมัมนาต่างๆ ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางค่าพาหนะ   ค่าเช่าท่ีพกั  ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใชส้นามบิน  ทั้งน้ีใหร้วมถึง ค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมท่ีดินหรือค่าธรรมเนียมใดๆท่ีสามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายน้ีได้

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกสภาฯ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งผูบ้ริหารและ สมาชิกสภา อบต .แม่
สาบ กรณีครบวาระและแทนตาํแหน่งท่ีวา่งและค่าใชจ่้ายในการจดั
รณรงค ์ประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนไดท้ราบถึงสิทธิและหนา้ท่ีและ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสภาผูแ้ทน ราษฎรและหรือ
สมาชิกวฒิุสภา 
โดยถือปฏิบติัตาม 
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0890.4/ว 3992
   ลว. 2  ตุลาคม  2556 
- หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0890.4/468
   ลว. 17  มกราคม 2556

200,000

50,000

       895,000



จาํนวน บาทโครงการ อบต.เคล่ือนท่ีพบประชาชน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ท่ี
จาํเป็นสาํหรับใหบ้ริการประชาชน ค่ากระดาษและเคร่ืองเขียน 
แบบพิมพ ์  ค่าลา้งอดัรูป ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง ค่าส่ือ
ส่ิงพิมพต่์างๆ   ค่าป้าย  ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ี
จาํเป็นต่อการปฏิบติังาน 

(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการ
บริการและปรากฏในแผนพฒันาสามปี
พ.ศ. 2559 -2561 หนา้ 63)  
โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.

20,000



จาํนวน บาทโครงการแข่งขนักีฬาประชาชนตาํบลแม่สาบตา้นภยัยาเสพติด

(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุขและปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
พ.ศ. 2559 - 2561  หนา้ 57) 
โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท. 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2589 
ลว. 3  สิงหาคม  2547 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารใชจ่้ายเงิน
ในการแข่งขนักีฬาของ อปท.

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิธีกร ค่าตอบแทนกรรมการตดัสินและ
เจา้หนา้ท่ี ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
ค่ายาเวชภณัฑค์่าป้าย ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนกักีฬาพร้อมรองเทา้และถุง
เทา้ ค่าเช่าและบาํรุงสถานท่ี   ค่าเตรียมสนาม 
ค่าเตรียมสถานท่ีแข่งขนั ค่าโล่ห์รางวลัเหรียญรางวลัถว้ยรางวลั ค่าเงิน
รางวลัหรือของรางวลั ค่าดอกไม ้กระเชา้ดอกไมค้่าเช่าเคร่ืองเสียง 
ค่าตอบแทนประธานในพิธีค่าพาหนะ ค่าบาํรุงทีม รวมถึงค่าจา้งเหมา
บริการต่างๆ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ฯลฯ

150,000



จาํนวน บาทโครงการจดังานการแข่งขนักีฬาประชาชนสะเมิงสมัพนัธ์
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนักีฬาประชาชน หรือ การ
จดัการแข่งขนักีฬาระหวา่งหน่วยงาน  องคก์ร กลุ่มประชาชนภายใน
ทอ้งถ่ินหรือร่วมกบัทอ้งถ่ินอ่ืนๆ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิธีกร
ค่าตอบแทนกรรมการตดัสินและเจา้หนา้ท่ี ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าอาหาร 
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมค่ายาเวชภณัฑ ์ค่าป้าย  
ค่าอุปกรณ์กีฬา ชุดนกักีฬา ค่าเช่าและบาํรุงสถานท่ี ค่าเตรียมสนาม
ค่าเตรียมสถานท่ีแข่งขนั ค่าโล่รางวลั เหรียญรางวลัถว้ยรางวลั ค่าเงิน
รางวลัหรือของรางวลั ค่าดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้ค่าเช่าเคร่ืองเสียง 
ค่าตอบแทนประธานในพิธี ค่าพาหนะ ค่าบาํรุงทีม รวมถึงค่าจา้งเหมา
บริการต่างๆและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ฯลฯ 

25,000

(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุขและปรากฏในแผนพฒันาสามปี
 พ.ศ.2559-2561 หนา้ 52) 
โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.



จาํนวน บาทโครงการจดังานสตรอเบอร่ีและของดีอาํเภอสะเมิง ประจาํปี 2559
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานสตรอเบอร่ีและของดีอาํเภอ
สะเมิงประจาํปีพ.ศ. 2559   เช่น ค่าจา้งเหมาจดัทาํซุม้จาํหน่าย
ผลิตภณัฑชุ์มชน,ค่าจา้งเหมาทาํรถขบวน,ค่าจา้งเหมา
จดัรูปขบวน, ค่าจา้งเหมารถรับส่งผูเ้ขา้ร่วมขบวน,ค่าจา้งเหมาทาํอาหาร
เล้ียงผูเ้ขา้ร่วมขบวน รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัน่คงอยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หนา้ 43) 
โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.

150,000



จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

โครงการจดัประชุมเวทีประชาคมเพ่ือการจดัทาํแผนชุมชน พ.ศ.2559 และ
จดัทาํแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 -2562

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมเวทีประชาคมเพ่ือจดัทาํแผน
ชุมชน,แผนพฒันาสามปีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
แม่สาบ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์
ค่ากระดาษและเคร่ืองเขียน ค่าแบบพิมพ ์ค่าป้าย ค่าจา้งเหมาบริการเยบ็
เล่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบ้ียเล้ียงค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าของขวญัหรือของท่ีระลึก และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ประสิทธิภาพ ความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการ
ใหบ้ริการและปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561หนา้ 63)
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0891.4/ว 856ลว. 12  มีนาคม  2553

10,000

โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมคัรป้องกนัไฟป่า 20,000
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
ค่าเอกสาร ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าบาํรุงสถานท่ีค่าพาหนะ ค่า
ป้าย ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินการฝึกอบรมเยาวชน
อาสาสมคัรป้องกนัไฟป่า ตาํบลแม่สาบ  
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการดาํรง
ความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและพลงังานสะอาด
ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หนา้ 42) 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
ท่ี มท 0891.4/ว 212 ลว 13 กุมภาพนัธ์ 2557



จาํนวน บาทโครงการปลูกป่าและหญา้แฝกเฉลิมพระเกียรติฯ

(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการดาํรง
ความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและพลงังานสะอาด
ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หนา้ 41) 
โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆของ อปท.

10,000
โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานจดักิจกรรมการปลูกป่าและ
หญา้แฝกเฉลิมพระเกียรติ  ค่ากลา้แฝก ค่ากลา้ไม ้ค่าวสัดุปลูก
ค่าเตรียมดินปลูก ค่าป้ายไวนิล รวมถึงค่าวสัดุอุปกรณ์  
ค่าส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ   ค่าประชาสมัพนัธ์ทางส่ือต่างๆ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้
ค่าเตรียมและแต่งสถานท่ี ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ และค่าใชจ่้ายอ่ืน
ท่ีจาํเป็น ฯลฯ



จาํนวน บาทโครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของบุคลากร องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่สาบ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม สมัมนา ทศันศึกษา 
ดูงานภายใน  หรือ ต่างประเทศ  ของผูบ้ริหารพนกังาน พนกังานจา้ง
ลูกจา้งประจาํ สมาชิกสภาฯ ผูน้าํชุมชนตวัแทนกลุ่มต่างๆ 
เพ่ือพฒันาศกัยภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบติังานต่างๆ โดยจ่าย
เป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง  ค่ากระดาษและ
เคร่ืองเขียน ค่าแบบพิมพ ์ค่าจดัทาํเอกสาร ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่า
ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้ของท่ีระลึก ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าพาหนะ ค่า
เช่าท่ีพกั ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าบาํรุงสถานท่ี ค่า
ของขวญั ของท่ีระลึก ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจาํเป็น
 ฯลฯ

(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการ
ใหบ้ริการและปรากฏในแผนพฒันาสามปี
พ.ศ. 2559 - 2561 หนา้ 62)
โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.

150,000



จาํนวน บาทโครงการรณรงคก่์อสร้างฝายเช็คแดมป์เฉลิมพระเกียรติฯ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายกั้นนํ้า
ลาํธาร(Check Damp)หรือฝายแมว้ ตามแนวพระราชดาํริ
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าจดัสถานท่ี 
ค่าวิทยากร ค่าป้ายผา้ ค่าวสัดุอุปกรณ์และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจาํเป็น
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการดาํรง
ความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและพลงังานสะอาด 
ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หนา้ 41)
โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.

20,000



จาํนวน บาท
โครงการศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารและการจดัซ้ือจดัจา้งของ อปท.
อาํเภอสะเมิง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารและ
การจดัซ้ือจดัจา้งของ อปท.อาํเภอสะเมิง เช่น 
ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการดาํเนินงาน ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ  
ค่าสาธารณูปโภค และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการ
ศูนย ์
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้น
การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและ
เป็นธรรมในการใหบ้ริการ ปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
พ.ศ. 2559 - 2561  หนา้ 67)
โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.

40,000



จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของศูนยถ่์ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจาํตาํบลแม่สาบ เช่น ค่าเบ้ียประชุม 
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการจดัทาํแผนส่งเสริม
การเกษตรการจดัอบรมถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร 
ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงาน 
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2559 - 2561  หนา้ 55) 
โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.

โครงการศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรตาํบลแม่สาบ

โครงการศูนยป์ระสานงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ต.แม่สาบ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังานของศูนยป์ระสานงานป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดตาํบลแม่สาบ โดยจ่ายเป็น 
ค่าเบ้ียเล้ียงผูม้าปฏิบติังานตามคาํสัง่ผูอ้าํนวยการศูนยฯ์ ค่าใชจ่้ายใน
การออกตรวจค่าวสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังานประจาํศูนย์
และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัน่คงปลอดภยัและความสงบสุขของประชาชน และปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หนา้ 58) 
โดยถือปฏิบติัตาม
-หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด 
ท่ีมท 0810.3/ว 2956 ลว.31 ตุลาคม 2555

10,000

10,000



จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

โครงการอบรมป้องกนัโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน

โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.

ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นประเภทต่างๆให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกติ

โครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 20,000

250,000

10,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ในพ้ืนท่ีตาํบลแม่สาบ  โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายไวนิล  ค่าจา้งเหมาบริการ
ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ค่าจดัสถานท่ี  และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ี
จาํเป็น  
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัน่คงปลอดภยัและความสงบสุขของประชาชน 
และปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หนา้ 57) 
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 1102   ลว. 1 กรกฎาคม  2557

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมการป้องกนัโรคเอดส์ในกลุ่ม
เยาวชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าจดัสถานท่ี ค่า
วิทยากร ค่าป้ายผา้ ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจาํเป็น  
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
สงัคมแห่งวฒันธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพฒันา
ศกัยภาพคนใหพ้ร้อมกบัการเปล่ียนแปลงและปรากฏในแผนพฒันา
สามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หนา้ 53)



รวม บาท
จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุเช่นหลอดไฟฟ้า ปลัก๊ไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองรับส่ง วิทยส่ืุอสาร 
เคร่ืองขยายเสียงฯลฯ สาํหรับอาคารสาํนกังานและอาคารสถานท่ีอ่ืนๆ 
หรือเพ่ือใชใ้นกิจการอ่ืนใดท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ

ค่าวสัดุ
วสัดุสาํนกังาน

เพ่ือเป็นรายจ่ายใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิงของท่ีมีลกัษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
 หรือตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยนืนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ 
เปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ 
ดดัแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวสัดุ  เช่นกระดาษ เคร่ืองเขียน ตรายาง 
หมึก  ฯลฯ

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี 
ยางนอก  ยางใน หวัเทียน อุปกรณ์ซ่อมบาํรุง  เคร่ืองมือซ่อมบาํรุง
ยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ สาํหรับรถยนตส่์วนกลาง เคร่ืองจกัรกล 
รถจกัรยานยนตแ์ละยานพาหนะอ่ืนๆ

วสัดุงานบา้นงานครัว
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น หมอ้ ชุดเคร่ืองครัว แปรง ไม้
กวาด ถงัขยะ หวัแก๊สพร้อมขาตั้ง ผา้ปูโตะ๊ ถว้ย ชาม ชอ้น ส้อม 
ผงซกัฟอก นํ้ายาลา้งจาน นํ้ายาดนัฝุ่ น นํ้ายาลา้งหอ้งนํ้า ฯลฯ สาํหรับใช้
ในกิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

50,000

100,000

100,000

603,050

30,000



จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

วสัดุการเกษตร
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตร เช่น พนัธ์ุพืช พนัธ์ุไม ้ไมป้ระดบัปุ๋ ย
สารเคมีป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช วสัดุเคร่ืองปลูกต่างๆ 
วสัดุเพาะชาํ ผา้ใบ หรือผา้พลาสติก  ก๊อก บวัรดนํ้า สปริงเกิล 
สายยางรดนํ้า ฯลฯ

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น นํ้ามนัเบนซิน นํ้ามนั
ดีเซลนํ้ามนัเคร่ือง นํ้ามนัจารบี ก๊าซหุงตม้ ถ่าน นํ้ามนัก๊าด ฯลฯ สาํหรับ
ยานพาหนะหรือเคร่ืองจกัรกลท่ีใชใ้นงานต่างๆท่ีเป็นกิจการของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

วสัดุคอมพิวเตอร์
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ตลบัหมึก 
แผ่นกรองแสง  แป้นพิมพเ์มาส์ แผ่นหรือจานบนัทึกขอ้มูล เมนบอร์ด 
เมมโมร่ีชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟตแ์วร์
ท่ีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท กระดาษต่อเน่ืองและอ่ืนๆ

53,050

250,000

20,000



รวม บาท
จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาํหรับอาคารสาํนกังาน อาคารส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ
ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่สาบ

ค่าบริการไปรษณีย์
เพ่ือจ่ายเป็นค่านาํส่งไปรษณียแ์ละโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตูไ้ปรษณีย ์สาํหรับใชใ้นกิจการขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลแม่สาบ

ค่าบริการโทรศพัท์
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศพัทส์าํนกังานและโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
ค่าบริการหมายเลขโทรศพัทป์ระจาํเคร่ืองส่งสญัญาณเตือนภยั และ
รวมถึงค่าใชจ่้ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการประเภทดงักล่าวและค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนจากการใชบ้ริการ เช่น ค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศพัท ์
ค่าบาํรุงรักษาสาย ค่าใชบ้ริการ ฯลฯ 
สาํหรับใชใ้นกิจการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่สาบ

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือน,ค่าติดตั้ง,ค่าเช่าพ้ืนท่ี,ค่าจดทะเบียน,ค่า
ดูแลเวป๊ไซด,์และค่าใชจ่้ายอ่ืนในการใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่สาบ

156,000

10,000

80,000
276,000

30,000



รวม บาท
รวม บาท

จาํนวน บาท

ครุภณัฑก์ารเกษตร

เคร่ืองสูบนํ้าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า สูบนํ้าได ้1,500 ลิตรต่อนาที  
จาํนวน 1 เคร่ือง

20,000

คุณลกัษณะพ้ืนฐาน
1.เป็นเคร่ืองสูบนํ้าแบบหอยโข่ง ใชม้อเตอร์ไฟฟ้า
2.ขนาดท่อส่งนํ้าไม่นอ้ยกวา่ 4 น้ิว (100 มิลลิเมตร)
3.สูบนํ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ตามปริมาณท่ีกาํหนด 
4.ส่งนํ้าไดสู้งไม่นอ้ยกวา่ 13.50 เมตร หรือ 45 ฟตุ
5.อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบนํ้าและของมอเตอร์ไฟฟ้าตอ้งมีครบ
ชุด พร้อมท่ีจะใชง้านได ้
ทั้งน้ีกาํหนดใหมี้คุณสมบติัตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ ์
เดือน มีนาคม 2558

งบลงทุน
ค่าครุภณัฑ์ 255,200

255,200



จาํนวน บาท
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สาํหรับงานสาํนกังาน ราคา 16,000 บาท/เคร่ือง   
(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18.5 น้ิว)    จาํนวน 6  เคร่ือง

96,000

คุณลกัษณะพ้ืนฐาน
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 2 แกนหลกั 
(2 core) มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่ 3.0 GHz หรือ
ดีกวา่ จาํนวน 1 หน่วย
2.มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ 
มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 GB
3.มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา่
ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 1 TB  หรือ ชนิด Solid State Disk 
ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 100 GB จาํนวน 1 หน่วย

4.มี DVD-RW หรือดีกวา่ จาํนวน 1 หน่วย
5.มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface ) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง
6.มีแป้นพิมพแ์ละเมาส์ 
7.มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไม่นอ้ยกวา่ 600:1 
และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18.5 น้ิว จาํนวน 1 หน่วย
(กาํหนดใหมี้คุณสมบติัตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐาน
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ณ วนัท่ี 18  ก.พ. 58 
ของกระทรวง ICT รายการลาํดบัท่ี 7)

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์



จาํนวน บาท

          3.1)เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัท่ีมี
หน่วยความจาํขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1 GB หรือ
          3.2)มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภ่ายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
ท่ีสามารถใชห้น่วยความจาํหลกัในการแสดงภาพขนาด
ไม่นอ้ยกวา่ 1 GB หรือ
          3.3)มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบ่นแผงวงจรหลกั
 แบบ Onboard Graphics ท่ีมีความสามารถในการใชห้น่วยความจาํ
หลกัในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1 GB
มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ มีขนาด
ไม่นอ้ยกวา่ 4 GB

คุณลกัษณะพ้ืนฐาน
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 4 แกนหลกั 
   (4 core) หรือ 8  แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว  
   สญัญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่ 3.0 GHz จาํนวน 1 หน่วย
2.หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาํขนาดไม่นอ้ย
    กวา่ 6 MB สาํหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ 
    แบบ Smart  Cache Memory 
3.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลกัษณะอยา่งใด
   อยา่งหน่ึง หรือดีกวา่ดงัน้ี 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สาํหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1  
ราคา 23,000 บาท/เคร่ือง (จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18.5 น้ิว)   
จาํนวน 1  เคร่ือง

23,000



4.มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่นอ้ย
กวา่ 4 GB
5.มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาด
ความจุไม่นอ้ยกวา่ 1 TB จาํนวน 1 หน่วย
6.มี DVD-RW หรือดีกวา่ จาํนวน 1 หน่วย
7.มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface ) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง
8.มีแป้นพิมพแ์ละเมาส์ 
9.มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไม่นอ้ยกวา่ 600:1 
และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18.5 น้ิว จาํนวน 1 หน่วย
(กาํหนดใหมี้คุณสมบติัตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐาน
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ณ วนัท่ี 18  ก.พ. 58 ของ
กระทรวง ICTรายการลาํดบัท่ี 8 )



จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

คุณลกัษณะพ้ืนฐาน
1.เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาด ขนาด A4 อตัโนมติั 
   (Auto Document Feeder) ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 50 แผ่น
2.สามารถสแกนเอกสารได ้2 หนา้แบบอตัโนมติั
3.มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่นอ้ยกวา่ 600x600 dpi
4.มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 
   25 ppm
5.สามารถสแกนเอกสารไดไ้ม่นอ้ยกวา่กระดาษขนาด A4
6.มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
   ดีกวา่จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง
(กาํหนดใหมี้คุณสมบติัตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐาน
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ณ วนัท่ี 18  ก.พ. 58 ของ
กระทรวง ICT รายการลาํดบัท่ี 48)

สแกนเนอร์ สาํหรับงานเก็บเอกสารระดบัศูนยบ์ริการ แบบท่ี 2 
ราคา 29,000 บาท   จาํนวน 1 เคร่ือง

29,000

เคร่ืองสาํรองไฟ ขนาด 800 VA ราคา 3,100 บาท จาํนวน 12 เคร่ือง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างของครุภณัฑข์นาด
ใหญ่ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบาํรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

50,000ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

คุณลกัณะพ้ืนฐาน
1.มีกาํลงัไฟดา้นนอกไม่นอ้ยกวา่ 800 VA (480Watts)
2.สามารถสาํรองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 นาที
(กาํหนดใหมี้คุณสมบติัตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐาน
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ณ วนัท่ี 18  ก.พ. 58 ของ
กระทรวง ICTรายการลาํดบัท่ี 52 )

37,200



รวม บาท
รวม บาท

จาํนวน บาทเงินอุดหนุนส่วนราชการ 82,000
1.อุดหนุนท่ีทาํการปกครองจงัหวดัเชียงใหม่
1.1ตามโครงการจดังานมหกรรมไมด้อก
ไมป้ระดบัจงัหวดัเชียงใหม่ คร้ังท่ี 40 ประจาํปี พ.ศ. 2559 
เป็นเงิน 2,000 บาท
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หนา้ 43)
โดยถือปฏิบติัตาม
-คณะอนุกรรมการอาํนวยการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ระดบัจงัหวดั ไดมี้มติเห็นชอบ ในการประชุม คร้ังท่ี 
4/2558 เม่ือวนัท่ี 13  สิงหาคม  2558
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 74 
ลว. 8 ม.ค. 2553  

2.อุดหนุนท่ีทาํการปกครองอาํเภอสะเมิง
2.1ตามโครงการจดังานมหกรรมไมด้อก
ไมป้ระดบัจงัหวดัเชียงใหม่ คร้ังท่ี 40 ประจาํปี พ.ศ. 2559 
เป็นเงิน 8,000 บาท
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หนา้ 43)
โดยถือปฏิบติัตาม
-คณะอนุกรรมการอาํนวยการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ระดบัจงัหวดั ไดมี้มติเห็นชอบ
ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 13  สิงหาคม  2558
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 74 
ลว. 8 ม.ค. 2553  

งบเงนิอุดหนุน
เงนิอุดหนุน 132,000

132,000



2.2ตามโครงการจดังานรัฐพิธี และส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน
 ประจาํปี 2559   เป็นเงิน 10,000 บาท
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุขและปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
พ.ศ.2559 - 2561 หนา้ 64)
โดยถือปฏิบติัตาม
-คณะอนุกรรมการอาํนวยการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ระดบัจงัหวดั ไดมี้มติเห็นชอบ 
ในการประชุม คร้ังท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 13  สิงหาคม  2558
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 74 
ลว. 8 ม.ค. 2553  

2.3ตามโครงการจดังานสตรอเบอร่ีและของดีอาํเภอสะเมิง
คร้ังท่ี 15 ประจาํปี พ.ศ. 2559    เป็นเงิน 50,000 บาท
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 -2561  หนา้ 64)
โดยถือปฏิบติัตาม
-คณะอนุกรรมการอาํนวยการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ระดบัจงัหวดั ไดมี้มติเห็นชอบ 
ในการประชุม คร้ังท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 13  สิงหาคม  2558
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 74 
ลว. 8 ม.ค. 2553  



2.4ตามโครงการจดังานประเพณีสงกรานต ์อาํเภอสะเมิง 
ประจาํปี 2559    เป็นเงิน 8,000 บาท
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หนา้ 46)
โดยถือปฏิบติัตาม
-คณะอนุกรรมการอาํนวยการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ระดบัจงัหวดั ไดมี้มติเห็นชอบ 
ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 13  สิงหาคม  2558
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 74 
ลว. 8 ม.ค. 2553  

3.อุดหนุนสาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่
ตามโครงการจดังานฤดูหนาวและงานกาชาดจงัหวดัเชียงใหม่  
ประจาํปี 2559    เป็นเงิน 4,000 บาท
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หนา้ 43)
โดยถือปฏิบติัตาม
-คณะอนุกรรมการอาํนวยการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ระดบัจงัหวดั ไดมี้มติเห็นชอบ
ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 13  สิงหาคม  2558
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 74 
ลว. 8 ม.ค. 2553  



จาํนวน บาทเงินอุดหนุนเอกชน
1.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นหมู่ท่ี 1 ถึง หมู่ท่ี 10 ต.แม่สาบ
ตามโครงการจดัทาํแนวกนัไฟหมู่บา้น 
โดยจ่ายใหแ้ก่หมู่บา้นท่ีมีการดาํเนินการจดัทาํแนวกนัไฟประจาํปี 
หมู่บา้นละ  5,000 บาท  รวมเป็นเงิน 50,000 บาท
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการดาํรง
ความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและพลงังานสะอาด
และปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559 -2561 หนา้ 41)
โดยถือปฏิบติัตาม
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 74 
ลว. 8 ม.ค. 2553

50,000



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน 6,000
เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว จาํนวน 1 อตัรา
ทั้งน้ีคาํนวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน

เงินเดือนพนกังาน
เพ่ือเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาํปีใหแ้ก่พนกังาน
ส่วนตาํบลสงักดัส่วนการคลงั จาํนวน 2 อตัรา
ทั้งน้ีคาํนวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งสงักดัส่วนการคลงั โดยเป็นพนกังาน
จา้งตามภารกิจจาํนวน 2 อตัรา 
ทั้งน้ีคาํนวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน

เงินประจาํตาํแหน่ง
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งสาํหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ินระดบันกั
บริหาร(หวัหนา้ส่วนการคลงั)จาํนวน 1 อตัรา 
อตัราละ 3,500 บาท/เดือน 
ทั้งน้ีคาํนวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกิจ
ของส่วนการคลงั จาํนวน 2 อตัรา 
ทั้งน้ีคาํนวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน

37,320

281,520

42,000

501,240
868,080
868,080

1,194,080



รวม บาท
รวม บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นของพนกังานส่วนตาํบลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้น
ไดต้ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเร่ือง ค่าเช่าบา้นของ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เพ่ือจ่ายเป็น
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล 
พนกังานจา้งและลูกจา้งประจาํท่ีผ่านเกณฑก์ารประเมินและมีสิทธิ
ไดรั้บเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นเงิน 100,000 บาท

2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองราคา,ประกวดราคา,
คณะกรรมการตรวจรับงานจา้งต่างๆ  เป็นเงิน 50,000 บาท
โดยถือปฏิบติัตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจาํปี
แก่พนกังานส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรายจ่ายอ่ืนของ อปท.พ.ศ.2557
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3072 
ลว. 29 กนัยายน 2557

ค่าเช่าบา้น

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของผูบ้ริหารและพนกังาน
ส่วนตาํบล ท่ีมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้

10,000

36,000

150,000
196,000
326,000



รวม บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของ พนกังานส่วนตาํบล
 ลูกจา้งประจาํพนกั งานจา้ง รวมถึงผูท่ี้ไดรั้บคาํสัง่จากนายก อบต. ให้
ปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือประโยชน์ของ อบต. โดยจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมประชุม สมัมนาต่างๆค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกัค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน ค่าธรรมเนียมป้าย
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมท่ีดิน หรือค่าธรรมเนียม
ใดๆท่ีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายน้ีได้

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการจดัทาํแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น
โดยจ่ายเป็น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าจา้งเหมารถ
ประชาสมัพนัธ์ ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง ค่าของขวญั ของท่ีระลึก ค่าอาหาร 
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม รวมถึงค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจาํเป็น ฯลฯ
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559 - 2561  หนา้ 68) 
โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเร่ืองแผนท่ีภาษีและทะเบียน
 ทรัพยสิ์นของ อปท.พ.ศ.2550 ห
-หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก 
ท่ี มท 0808.3/ว462 ลว.29 กุมภาพนัธ์ 2551
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 67 
ลว. 9 มกราคม 2555

50,000

70,000

130,000



จาํนวน บาทโครงการรณรงคก์ารชาํระภาษีตรงเวลา
โดยจ่ายเป็น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าจา้งเหมารถ
ประชาสมัพนัธ์ ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง ค่าของขวญั ของท่ีระลึก ค่าอาหาร 
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม รวมถึงค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจาํเป็น ฯลฯ
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559 - 2561  หนา้ 67) 
โดยถือปฏิบติัตาม
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3435 
ลว.11  ตุลาคม  2550
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1308 
ลว. 28 เมษายน 2551

10,000



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

เงินเดือนพนกังาน
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาํปีใหแ้ก่ 
พนกังานส่วนตาํบล  สงักดัสาํนกังานปลดั  อบต.แม่สาบ
จาํนวน 1 อตัรา
ทั้งน้ีคาํนวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคภียั 400,000

งบบุคลากร 160,000
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

150,000
160,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน 10,000
เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว จาํนวน 1 อตัรา
ทั้งน้ีคาํนวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน



รวม บาท
รวม บาท

จาํนวน บาท
โครงการฝึกอบรมเพ่ือทบทวนแผนการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั ต.แม่สาบ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมทบทวนแผนการป้องกนัและการ
บรรเทาสาธาณภยั  ของอาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร) ชุดกูชี้พกูภ้ยั (OTOS) ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคสนาม เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาต่างๆ
ในพ้ืนท่ี ใหมี้ประสิทธิภาพ
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัน่คง ปลอดภยัและความสงบสุขของประชาชน 
และปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หนา้ 59) 
โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

50,000

185,000
240,000



จาํนวน บาทโครงการเฝ้าระวงัและป้องกนัอุบติัเหตุช่วงเทศกาล
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าเบ้ียเล้ียงการปฏิบติังาน ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอก
เวลาราชการ ค่าวสัดุ อุปกรณ์เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน
 ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัน่คง ปลอดภยัและความสงบสุขของประชาชน และปรากฏใน
แผนพฒันาสามปีพ.ศ. 2559 - 2561  หนา้  60) 
โดยถือปฏิบติัตาม
- หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2208  ลว. 2  ธนัวาคม  2557 
เร่ือง  การดาํเนินการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558

5,000



จาํนวน บาทโครงการศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ตาํบลแม่สาบ
เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีของศูนยป้์องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัตาํบลแม่สาบ เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงการปฏิบติังาน ค่า
จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ยงัชีพ ค่าวสัดุอุปกรณ์เพ่ืออาํนวยความสะดวกใน
การปฏิบติังาน ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าจา้งเหมา
บริการต่างๆและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจาํเป็น
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัน่คง ปลอดภยัและความสงบสุขของประชาชน 
และปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หนา้  59)

30,000

โดยถือปฏิบติัตาม
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก   ท่ี มท 0313.4/ว 667 
ลว.12  มีนาคม  2545 เร่ือง  แนวทางการแกไ้ขปัญหาสาธารณภยัและ
หลกัเกณฑก์ารสนบัสนุนเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด   ท่ี มท 0808.2/ว 3358 
ลว. 29  ตุลาคม  2553 เร่ือง  การช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั นํ้าท่วม
ฉบัพลนั นํ้าป่าไหลหลาก และนํ้าลน้ตล่ิง
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด   ท่ี มท 0808.2/ว 4224 
ลว. 10  ตุลาคม  2554 เร่ือง  การช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั นํ้าท่วม
ฉบัพลนั นํ้าป่าไหลหลาก และนํ้าลน้ตล่ิง



  -  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0891.2/ว 1584  ลว. 12  กนัยายน  2557 
เร่ือง  การช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั นํ้าท่วมฉบัพลนั นํ้าป่าไหลหลาก
 และดินโคลนถล่ม
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0891.2/ว 3314  
ลว. 6  ตุลาคม  2557 เร่ืองการเตรียมความพร้อมและป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาภยัแลง้
- หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด 
 ท่ี มท 0891.2/ว 76 ลว. 13  มกราคม  2558 เร่ืองการเตรียมการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาภยัหนาว
-หนงัสือกรมการปกครอง ท่ี มท 0301.4/ว 3050 ลว.22  กุมภาพนัธ์ 
2543 เร่ือง หลกัเกณฑว์า่ดว้ยการตั้งงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2543



จาํนวน บาท

โดยถือปฏิบติัตาม
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก   ท่ี มท 0313.4/ว 667 
ลว.12  มีนาคม  2545 เร่ือง  แนวทางการแกไ้ขปัญหาสาธารณภยัและ
หลกัเกณฑก์ารสนบัสนุนเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด   ท่ี มท 0808.2/ว 3358 
ลว. 29  ตุลาคม  2553 เร่ือง  การช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั นํ้าท่วม
ฉบัพลนั นํ้าป่าไหลหลาก และนํ้าลน้ตล่ิง
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด   ท่ี มท 0808.2/ว 4224 
ลว. 10  ตุลาคม  2554 เร่ือง  การช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั นํ้าท่วม
ฉบัพลนั นํ้าป่าไหลหลาก และนํ้าลน้ตล่ิง

ค่าใชจ่้ายเพ่ือการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรณีเหตุภยัพิบติัเร่งด่วน 100,000
เพ่ือจ่ายเป็นงบประมาณในการใหก้ารช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบ
ภยัพิบตักรณีเร่งด่วนและจาํเป็น โดยจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ยงัชีพ
  ค่าอาหาร ยารักษาโรค เคร่ืองนอน  ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจาํเป็น
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัน่คง ปลอดภยัและความสงบสุขของประชาชน และปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  หนา้  59)
โดยถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารตั้งงบประมาณช่วยเหลือประชาชน
ตามอาํนาจหนา้ท่ี พ.ศ.2543  อาศยัตามระเบียบกรมพฒันาสงัคมและ
สวสัดิการสงัคมวา่ดว้ยการสงเคราะห์ครอบครัวผูมี้รายไดน้อ้ยและผูไ้ร้
ท่ีพ่ึง พ.ศ.2552



  -  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนมาก
ท่ี มท 0891.2/ว 1584  ลว. 12  กนัยายน  2557 
เร่ือง  การช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั นํ้าท่วมฉบัพลนั นํ้าป่าไหลหลาก
 และดินโคลนถล่ม
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0891.2/ว 3314  
ลว. 6  ตุลาคม  2557 เร่ืองการเตรียมความพร้อมและป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาภยัแลง้
- หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด 
 ท่ี มท 0891.2/ว 76 ลว. 13  มกราคม  2558 เร่ืองการเตรียมการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาภยัหนาว
-หนงัสือกรมการปกครอง ท่ี มท 0301.4/ว 3050 ลว.22  กุมภาพนัธ์ 
2543 เร่ือง หลกัเกณฑว์า่ดว้ยการตั้งงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2543



รวม บาท
จาํนวน บาท

ค่าวสัดุ 55,000
วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 55,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองแต่งกาย อปพร. เพ่ือแจกใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมตามหลกัสูตรท่ี อปท. จดัอบรม หรือผูป้ฏิบติัการดา้น อปพร. 
คนละไม่เกิน 2 ชุดต่อปี อนัประกอบดว้ย หมวก เส้ือ กางเกง เขม็ขดั 
รองเทา้ เขม็เคร่ืองหมาย อปพร.ฯลฯ
โดยถือปฏิบติัตาม
-หนงัสือกระทรวงมาหาดไทย ด่วนมากท่ี มท.0808.2/ว3795
ลว.17  พฤศจิกายน  2552 เร่ือง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนและวสัดุเคร่ืองแต่งกายของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือน (อปพร)



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกิจ 
สงักดักองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ในส่วนท่ีเกินจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจดัสรรให้
จาํนวน 3 อตัรา 
ทั้งน้ีคาํนวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนชดเชย และ เงินชดเชยค่าครองชีพชัว่คราว
ใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกิจ สงักดักองการศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ในส่วนท่ีเกินจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจดัสรร
ให ้ จาํนวน 3 อตัรา 
ทั้งน้ีคาํนวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน

เงินเดือนพนกังาน
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาํปีใหแ้ก่ 
พนกังานส่วนตาํบลสงักดักองการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม 
จาํนวน 2 อตัรา
ทั้งน้ีคาํนวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการศึกษา 1,938,070
งบบุคลากร 685,000

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)
543,000

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง

เงินประจาํตาํแหน่ง
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งสาํหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ินระดบั
นกับริหาร (ผูอ้าํนวยการกองการศึกษาฯ) จาํนวน 1 อตัรา 
อตัราละ 3,500 บาท/เดือน
ทั้งน้ีคาํนวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน

685,000

50,000

50,000

42,000



รวม บาท
รวม บาท

จาํนวน บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ใหแ้ก่พนกังาน
ส่วนตาํบล  พนกังานจา้งและลูกจา้งประจาํท่ีผ่านเกณฑก์ารประเมิน
และมีสิทธิไดรั้บเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฯ
โดยถือปฏิบติัตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจาํปี
แก่พนกังานส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรายจ่ายอ่ืนของ อปท.พ.ศ.2557
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3072 
ลว. 29 กนัยายน 2557

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 180,000

180,000
1,153,000



รวม บาท
จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของ พนกังานส่วนตาํบล
 ลูกจา้งประจาํพนกังานจา้ง รวมถึงผูท่ี้ไดรั้บคาํสัง่จากนายกองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือประโยชน์ขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล โดยจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม
ประชุม สมัมนาต่างๆค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใชส้นามบิน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีใหร้วมถึง 
ค่าธรรมเนียม ป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมท่ีดิน 
หรือค่าธรรมเนียมใดๆท่ีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายน้ีได้

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร

เพ่ือจ่ายเป็น
1.ค่าจา้งเหมาบริการทาํความสะอาดศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
2.ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆท่ีมีความจาํเป็นและเป็นไปตามภาระหนา้ท่ี
ของ อบต.แม่สาบ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
50,000

252,000
893,000



จาํนวน บาท
โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่สาบ

20,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมฝึกอบรมใหแ้ก่บุคลากรของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กแต่ละแห่ง ใหมี้ทกัษะในการจดัการเรียนการสอน 
เพ่ิมพนูความรู้ทางวิชาการเพ่ือนาํไปประยกุใชใ้นการบริหารการศึกษา
ในสถานศึกษาท่ีตนปฏิบติัหนา้ท่ีอยู ่โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่ารับรองค่ากระดาษและเคร่ืองเขียน 
ค่าแบบพิมพ ์ค่าจดัทาํเอกสาร ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าดอกไม ้
กระเชา้ดอกไม ้ของท่ีระลึก ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าท่ีพกั ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าบาํรุงสถานท่ี ค่า
ของขวญั ของท่ีระลึก ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ี
จาํเป็น ฯลฯ

(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุข และปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
พ.ศ.2559 - 2561  หนา้ 49)
โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.



จาํนวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็น ค่ากระดาษเคร่ืองเขียน ค่าแบบพิมพ ์ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
ค่าป้ายโครงการ ค่าตดัโฟม ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานท่ี ค่าเช่าเคร่ือง
เสียง ค่าจา้งเหมาเคร่ืองเล่น ค่าบาํรุงยมือุปกรณ์ ค่าพาหนะรับส่งเด็ก
นกัเรียน  ค่าอาหารอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าของขวญัของรางวลั เงิน
รางวลัการแสดง  รวมถึงค่าจา้งเหมาบริการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ 40,000

(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุข และปรากฏในแผนพฒันาสามปี
พ.ศ.2559 - 2561  หนา้ 64)  
โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.



จาํนวน บาท

จาํนวน บาทโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรของ อบต.แม่สาบ
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง 
ค่ากระดาษ ค่าเคร่ืองเขียนและแบบพิมพ ์ค่าพิมพเ์อกสาร ค่าป้าย 
ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม ค่าดอกไม ้ค่าเตรียมและตกแต่ง
สถานท่ี ค่าพาหนะค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าของขวญัหรือของท่ีระลึก 
ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีจาํเป็น  
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุข  และปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
พ.ศ.2559  - 2561  หนา้ 45) 
โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท. 

โครงการจา้งเด็กนกัเรียนนกัศึกษาทาํงานช่วงปิดภาคเรียน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชนตาม
นโยบายรัฐบาล เพ่ืออแกไ้ขปัญหายาเสพติดการมัว่สุม การใชเ้วลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์  โดยจ่ายเป็นค่าจา้งใหแ้ก่นกัเรียน นกัศึกษาท่ีมา
ปฏิบติังานตามโครงการ   
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุข  และปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
พ.ศ.2559 - 2561  หนา้ 58) 
โดยถือปฏิบติัตาม 
-หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 
497 ลว. 16 มีนาคม 2556 เร่ืองการจา้งนกัเรียน นกัศึกษา ทาํงาน
ในช่วงปิดภาคเรียนช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
เพ่ือแกไ้ขปัญหาสงัคคมและความยากจน

20,000

18,000



จาํนวน บาท

1.เงินค่าอาหารกลางวนั 364,000 บาท
2.เงินค่าพฒันาผูดู้แลเด็ก   
    2.1 ท่ีกรมฯจดัสรรใหค้นละ 2,000 บาท
    2.2 ท่ีอปท.สมทบใหค้นละ 500 บาท
    รวมเป็นคนละ 2,500 บาท 6 คน เป็นเงิน 15,000 บาท
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุข และปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
พ.ศ. 2559 -2561  หนา้ 50) 
โดยถือปฎิบติัตาม
-หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149  ลว. 5 มิถุนายน 2558
เร่ืองการซกัซอ้มแนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาของ อปท. ประจาํปีงบประมาณ 2559
ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการบริหารสถานศึกษาใหแ้ก่
สถานศึกษาในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่สาบ ดงัต่อไปน้ี
1.ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นอมลอง    เป็นเงิน  36,100  บาท
2.ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นแม่ตุงติง  เป็นเงิน  69,700  บาท
3.ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นปางเติม   เป็นเงิน  64,100  บาท
4.ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นง้ิวเฒ่า     เป็นเงิน  69,700  บาท
5.ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นขนุสาบ   เป็นเงิน  41,700  บาท
6.ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นนากู่        เป็นเงิน  97,700  บาท
โดยคาํนวณจากจาํนวนเด็กนกัเรียนในสถานศึกษาแต่ละแห่ง
แยกเป็น

379,000



จาํนวน บาท

(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุข และปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
พ.ศ. 2559 - 2561  หนา้ 47) 
โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.

โครงการไหวส้าป๋ารมี สืบฮีต ต๋ามฮอย สรงนํ้าพระธาตุเจา้ม่อนเป๊ียะ 50,000
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน สรงนํ้าพระธาตุม่อนเป๊ียะในทุกๆ
วนัข้ึน 15 คํ่าเดือน 6 เหนือ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายผา้โครงการ ค่าจา้งเหมา
จดัขบวนแห่นํ้าสรงและเคร่ืองสกัการะ ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมเคร่ือง
สกัการะค่าวสัดุ อุปกรณ์ ค่าเตรียมสถานท่ี ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าดอกไม้
 ค่าจา้งวงป่ีพาทยเ์คร่ืองแห่ ค่าจา้งเหมาแสดงซอพ้ืนเมือง ค่าของขวญั 
ของรางวลัค่าเงินรางวลัการประกวดแข่งขนัค่าพาหนะรับส่งพระสงฆ ์
ค่ากรรณเทศน์ ค่าไทยทาน ค่าตอบแทนการแสดง ค่าอาหาร ค่าอาหาร
วา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารเล้ียงเพล รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
ฯลฯ 



จาํนวน บาทโครงการจดังานพทุธบูชาประเพณียี่เป็ง 24,000
เพ่ือจ่ายเป็น เงินรางวลัการประกวดแข่งขนัต่างๆ เช่นการประกวดซุม้
ประตูป่า การประกวดกระธง  การประกวดดอกไมไ้ฟ ค่าอาหาร 
อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าจา้งเหมาจดัขบวนแห่ รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุข และปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
พ.ศ.2559 - 2561  หนา้ 46) 
โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.



จาํนวน บาท40,000
โครงการอบรมการสืบสานงานประเพณีป๋ีใหม่เมือง ดาํหวัสระเกลา้ แบบ
เบา้ลา้นนา

เพ่ือเป็น ค่าใชจ่้ายในการจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้เร่ืองงานประเพณีปีใหม่
แบบลา้นนา และจดัสาธิตขั้นตอนการดาํหวัท่ีถูกตอ้งเป็นไปตาม
วฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมา 
โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของท่ีระลึก ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ค่า
กระดาษ ค่าจดัทาํเอกสาร ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร อาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม ค่าจา้งเหมาจดัสถานท่ี ค่าจา้งเหมาจดัทาํอุปกรณ์สาธิต 
รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุข และปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
พ.ศ.2559 - 2561  หนา้ 46) 
โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.



รวม บาท
จาํนวน บาท

จาํนวน บาท40,000

ค่าวสัดุ
วสัดุงานบา้นงานครัว

วสัดุการเกษตร

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น หมอ้ ชุดเคร่ืองครัว 
แปรง  ไมก้วาด ถงัขยะ หวัแก๊สพร้อมขาตั้ง ผา้ปูโตะ๊ ถว้ย ชาม ชอ้น 
ส้อม ผงซกัฟอก นํ้ายาลา้งจาน นํ้ายาดนัฝุ่ น นํ้ายาลา้งหอ้งนํ้า
ฯลฯ สาํหรับใชใ้นกิจกรรมของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและงานในส่วน
ศึกษา ศาสนา วฒันธรรม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่สาบ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตร เช่น พนัธ์ุพืช พนัธ์ุไม ้ไมป้ระดบั
ปุ๋ ย สารเคมีป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช วสัดุเคร่ืองปลูกต่างๆ 
วสัดุเพาะชาํ ผา้ใบ หรือผา้พลาสติก  ก๊อก บวัรดนํ้า สปริงเกิล 
สายยางรดนํ้า ฯลฯ

40,000
80,000



รวม บาท
รวม บาท

จาํนวน บาท

40,070
ค่าครุภณัฑ์
ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างของครุภณัฑข์นาด
ใหญ่ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบาํรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งบลงทุน
40,070
40,070



รวม บาท
รวม บาท

จาํนวน บาทเงินอุดหนุนเอกชน

งบเงนิอุดหนุน
เงนิอุดหนุน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหแ้ก่
1.สภาวฒันธรรมตาํบลแม่สาบ เป็นเงิน 60,000โดยจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีต ประเพณี ดงัต่อไปน้ี
1.1 โครงการบวชหมู่ภาคฤดูร้อน จาํนวน 40,000 บาท
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุข และปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
พ.ศ. 2559 -2561  หนา้ 44)
1.2 โครงการปลูกป่าขอฝนวนัพืชมงคล(ผายอง) 
จาํนวน 20,000 บาท
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุข และปรากฏในแผนพฒันาสามปี
พ.ศ. 2559  - 2561 หนา้  47)
โดยถือปฏิบติัตาม
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 74 
ลว. 8 ม.ค. 2553 เร่ือง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใชจ่้าย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

60,000
60,000
60,000



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จาํนวน บาท

662,200
1,641,400

โครงการทศันศึกษาเพ่ือพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน
สงักดั อบต.แม่สาบ

ค่าใช้สอย

(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุข และปรากฏในแผนพฒันาสามปี
พ.ศ.2559 - 2561  หนา้ 50)
โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา
งบด าเนินงาน

20,000

40,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมทศันศึกษา ของเด็กนกัเรียน
และผูป้กครอง ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตาํบลแม่สาบ เพ่ือพฒันาทกัษะ
การเรียนรู้ของเด็ก โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรองค่า
กระดาษและเคร่ืองเขียน ค่าแบบพิมพ ์ค่าจดัทาํเอกสาร ค่าวสัดุอุปกรณ์
 ค่าป้าย ค่าดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้
ของท่ีระลึก ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม ค่าบาํรุงสถานท่ี  ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ี
จาํเป็น ฯลฯ



จาํนวน บาทโครงการฝึกอบรมการพฒันาทกัษะความสามารถของเด็กปฐมวยั 10,000
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัฝึกอบรมการพฒันาทกัษะการเรียนรู้
และวดัทกัษะความสามารถของเด็กปฐมวยั โดยจ่ายเป็น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเคร่ืองเขียน 
ค่าแบบพิมพ ์ค่าจดัทาํเอกสาร ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าดอกไม ้
กระเชา้ดอกไม ้ของท่ีระลึก ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั 
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าของขวญั ของท่ีระลึก ค่าจา้ง
เหมาบริการต่างๆ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจาํเป็น ฯลฯ
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุข และปรากฏในแผนพฒันาสามปี
พ.ศ.2559 - 2561  หนา้ 50)
โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท. 



จาํนวน บาทโครงการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเด็กปฐมวยั (การเล้ียงไก่พนัธ์ุไข่) 10,000
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมเสริมทกัษะและประสบการณ์
ชีวิตใหแ้ก่เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดเ้รียนรู้ ฝึกการสงัเกตุ จากการ
ปฏิบติัจริง โดยจ่ายเป็น ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ในการทาํเลา้ไก่ อุปกรณ์ใน
การเล้ียง ค่าอาหารไก่ ค่าพนัธ์ุไก่ ค่าจดัทาํส่ือ ค่าแบบพิมพ ์ค่าจดัทาํ
เอกสาร  ค่าป้าย  ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจาํเป็น ฯลฯ
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุข และปรากฏในแผนพฒันาสามปี
พ.ศ.2559 - 2561  หนา้ 50)
โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.



รวม บาท
จาํนวน บาท

ค่าวสัดุ

ค่าอาหารเสริม (นม)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่เด็กนกัเรียนท่ีเรียน
ในโรงเรียนและ ศพด.ในเขตพ้ืนท่ี อบต.แม่สาบจาํนวน 12 แห่ง
อตัราต่อคน คนละ  7.65 บาท รายละเอียดดงัน้ี
1.รร.วดัอมลอง     จาํนวน  39 คน 260 วนั เป็นเงิน   77,600 บาท
2.รร.วดัปางเติม    จาํนวน  72 คน 260 วนั เป็นเงิน 143,300 บาท
3.รร.วดัง้ิวเฒ่า      จาํนวน  64 คน 260 วนั เป็นเงิน 127,300 บาท
4.รร.บา้นนากู่      จาํนวน  37 คน 260 วนั เป็นเงิน   73,600 บาท
5.รร.วดัปางเติม(สาขาบา้นขนุสาบ) 
                            จาํนวน  23 คน 260 วนั เป็นเงิน   45,800 บาท
6.ศูนยก์ารเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบา้นขนุอมลอง
                            จาํนวน   7  คน 280 วนั เป็นเงิน   15,000 บาท

7.ศพด.บา้นอมลอง   จาํนวน  6 คน 280 วนั เป็นเงิน 12,900 บาท
8.ศพด.บา้นแม่ตุงติง จาํนวน 12 คน 280 วนั เป็นเงิน 25,800 บาท
9.ศพด.บา้นปางเติม  จาํนวน 11 คน 280 วนั เป็นเงิน 23,600 บาท
10.ศพด.บา้นง้ิวเฒ่า  จาํนวน 12 คน 280 วนั เป็นเงิน 25,800 บาท
11.ศพด.บา้นขนุสาบ จาํนวน  7 คน 280 วนั เป็นเงิน 15,000 บาท
12.ศพด.บา้นนากู่     จาํนวน 17 คน 280 วนั เป็นเงิน 36,500 บาท
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุข และปรากฏในแผนพฒันาสามปี
พ.ศ.2559 - 2561  หนา้ 49)
โดยถือปฎิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เร่ือง
การซกัซอ้มแนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทัว่ไปดา้นการศึกษาของ อปท. ประจาํปีงบประมาณ 2559
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149   ลว. 5 มิถุนายน 2558
ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน

622,200
622,200



รวม บาท
รวม บาท

จาํนวน บาทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนค่าอาหารกลางวนั ตามโครงการถ่ายโอนใหแ้ก่โรงเรียน
และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในพ้ืนท่ีตาํบลแม่สาบ รายละ 20 บาท/วนั
รายละเอียดดงัน้ี
1.โรงเรียนวดัอมลอง                              เป็นเงิน 156,000 บาท
   นกัเรียน 39 คน คนละ 20 บาท จาํนวน 200 วนั
2.โรงเรียนวดัปางเติม                             เป็นเงิน 288,000 บาท
   นกัเรียน 72 คน คนละ 20 บาท จาํนวน 200 วนั
3.โรงเรียนวดัง้ิวเฒ่า                               เป็นเงิน 256,000 บาท
   นกัเรียน 64 คน คนละ 20 บาท จาํนวน 200 วนั
4.โรงเรียนบา้นนากู่                               เป็นเงิน 148,000 บาท
   นกัเรียน 37 คน คนละ 20 บาท จาํนวน 200 วนั
5.โรงเรียนวดัปางเติม(สาขาขนุสาบ)       เป็นเงิน 92,000 บาท
   นกัเรียน 23 คน คนละ 20 บาท จาํนวน 200 วนั

งบเงนิอุดหนุน
เงนิอุดหนุน 979,200

979,200

6.ศูนยก์ารเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบา้นขนุอมลอง 
   นกัเรียน 7 คน คนละ 20 บาท จาํนวน 280 วนั                                      
                                                   เป็นเงิน 39,200 บาท  
 (สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุข และปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
พ.ศ. 2559 -2561  หนา้ 49)
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เร่ือง
การซกัซอ้มแนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทัว่ไปดา้นการศึกษาของ อปท. ประจาํปีงบประมาณ 2559
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149   ลว. 5 มิถุนายน 2558

979,200



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จาํนวน บาท

งานศึกษาไม่ก าหนดระดบั
งบด าเนินงาน

ค่าวสัดุ
วสัดุสาํนกังาน

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือ,จดัหา,ค่ารับวารสารและหนงัสือพิมพ ์
ประจาํท่ีอ่านหนงัสือพิมพใ์นเขตรับผิดชอบขององคก์ารบริหาร ส่วน
ตาํบลแม่สาบ จาํนวน 11 จุด 
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ประสิทธิภาพ ความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการ
ใหบ้ริการ และปรากฏในแผนพฒันาสามปี
พ.ศ.2559 - 2561  หนา้ 55)

70,000
70,000
70,000
70,000



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จาํนวน บาท150,000

150,000
เงนิอุดหนุน 150,000

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 150,000

งบเงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน
1.อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐาน
ประจาํหมู่บา้น(อสม) หมู่ 1 - หมู่ 10 ตาํบลแม่สาบ
เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนดา้นงานบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน   ตามโครงการต่อไปน้ี
1.1 โครงการพฒันาสุขภาพภาคประชาชนบา้นแม่ขาน ปี 2559 
       เป็นเงิน 7,500 บาท
1.2 โครงการพฒันาสุขภาพภาคประชาชนบา้นอมลอง ปี 2559 
       เป็นเงิน 7,500 บาท

1.3 โครงการพฒันาสุขภาพภาคประชาชนบา้นงาแมง ปี 2559 
       เป็นเงิน 7,500 บาท
1.4 โครงการพฒันาสุขภาพภาคประชาชนบา้นปางเติม ปี 2559 
       เป็นเงิน 7,500 บาท
1.5 โครงการพฒันาสุขภาพภาคประชาชนบา้นแม่ตุงติง ปี 2559 
       เป็นเงิน 7,500 บาท
1.6 โครงการพฒันาสุขภาพภาคประชาชนบา้นขนุสาบ ปี 2559
       เป็นเงิน 7,500 บาท
1.7 โครงการพฒันาสุขภาพภาคประชาชนบา้นหาดส้มป่อย
       ปี 2559  เป็นเงิน 7,500 บาท
1.8 โครงการพฒันาสุขภาพภาคประชาชนบา้นง้ิวเฒ่าปี 2559 
       เป็นเงิน 7,500 บาท



1.9 โครงการพฒันาสุขภาพภาคประชาชนบา้นนากู่ ปี 2559 
       เป็นเงิน 7,500 บาท
1.10 โครงการพฒันาสุขภาพภาคประชาชนบา้นทุ่งยาว ปี 2559 
       เป็นเงิน 7,500 บาท
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุข และปรากฏในแผนพฒันาสามปี
พ.ศ. 2559 - 2561 หนา้ 53)
โดยถือปฏิบติัตาม
-หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0891.3/ว 
1501 ลว.15 กรกฎาคม 2558  เร่ืองการซกัซอ้มแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 2559 
เงินอุดหนุนสาํหรับการบริการสาธารณสุข



 2.4 โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) บา้นหาดส้มป่อย
        หมู่ท่ี 7  จาํนวน 10,000 บาท 
2.5 โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) บา้นง้ิวเฒ่า หมู่ท่ี 8
       จาํนวน 20,000 บาท 
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุข และปรากฏในแผนพฒันาสามปี
พ.ศ. 2559 - 2561 หนา้ 39)   
โดยถือปฏิบติัตาม
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 74 
ลว. 8 ม.ค. 2553 เร่ือง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใชจ่้าย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

 2.อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐานประจาํ
หมู่บา้น (อสม) 
เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)
โดยจ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการอาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐาน(อสม)
หมู่บา้นท่ีมีการดาํเนินการโครงการชุมชนปลอดขยะ
(Zero Waste) ดงัน้ี
2.1 โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) บา้นงาแมง หมู่ท่ี 3
       จาํนวน 10,000 บาท 
2.2 โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) บา้นปางเติม หมู่ท่ี 4
       จาํนวน 25,000 บาท 
2.3 โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) บา้นแม่ตุงติง หมู่ท่ี 5        
จาํนวน 10,000 บาท 



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

งานสวสัดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์

เงินประจาํตาํแหน่ง 42,000
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งสาํหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ินระดบันกั
บริหาร(หวัหนา้ส่วนสวสัดิการสงัคม)จาํนวน 1 อตัรา 
อตัราละ 3,500 บาท/เดือน 
ทั้งน้ีคาํนวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน 24,000

708,600
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 708,600
เงินเดือนพนกังาน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาํปีใหแ้ก่
พนกังานส่วนตาํบลสงักดัสาํนกังานปลดั อบต.แม่สาบ 
จาํนวน 5 อตัรา
ทั้งน้ีคาํนวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว จาํนวน 1 อตัรา
ทั้งน้ีคาํนวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน

933,400
งบบุคลากร

642,600

แผนงานสังคมสงเคราะห์



รวม บาท
รวม บาท

จาํนวน บาท
60,000

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 60,000
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ใหแ้ก่พนกังาน
ส่วนตาํบล  พนกังานจา้งและลูกจา้งประจาํท่ีผ่านเกณฑก์ารประเมิน
และมีสิทธิไดรั้บเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฯ
โดยถือปฏิบติัตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจาํปี
แก่พนกังานส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรายจ่ายอ่ืนของ อปท.พ.ศ.2557
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3072 
ลว. 29 กนัยายน 2557

ค่าตอบแทน
งบด าเนินงาน 224,800



รวม บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร

20,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของ พนกังานส่วนตาํบล
 ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้ง รวมถึงผูท่ี้ไดรั้บคาํสัง่จากนายกองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือประโยชน์ขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล โดยจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม  
ประชุม สมัมนาต่างๆ ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใชส้นามบิน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีใหร้วมถึง 
ค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ  ค่าธรรมเนียมศาล  ค่าธรรมเนียมท่ีดิน  
หรือค่าธรรมเนียมใดๆท่ีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายน้ีได้

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
ค่าใช้สอย 164,800

โครงการอบรมการจดัเก็บขอ้มูลและจดัทาํฐานขอ้มูลผูด้อ้ยโอกาส 4,800
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูล
ผูด้อ้ยโอกาสในตาํบลแม่สาบเพ่ือประโยชน์ในการจดัทาํเแผนการ
พฒันาผูด้อ้ยโอกาส (สอดคลอ้งกบัยทุธศาตร์การพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ดา้นการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย
และเป็นธรรมในการใหบ้ริการและปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 
2559 - 2561หนา้ 67)  
โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.



จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

โครงการอบรมและพฒันาอาชีพการจกัสาน 10,000
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัฝึกอบรมเก่ียวกบัการพฒันาส่งเสริม
อาชีพกลุ่มผูสู้งอาย ุโดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
รับรอง ค่ากระดาษและเคร่ืองเขียนค่าแบบพิมพ ์
ค่าจดัทาํเอกสารค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้ของ
ท่ีระลึก ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าอาหาร
วา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าบาํรุงสถานท่ี ค่าของขวญั 
ของท่ีระลึก ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจาํเป็น ฯลฯ
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  หนา้ 34) 
โดยถือปฏิบติัตาม
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3050 
 ลว.22 กุมภาพนัธ์ 2543

โครงการฝึกอบรมการผลิตนํ้ายาลา้งจาน นํ้ายาซกัผา้ แชมพ ูสบู่เหลว
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัฝึกอบรมการผลิตนํ้ายาลา้งจาน นํ้ายา
ซกัผา้ แชมพ ูสบู่เหลว ใหแ้ก่กลุ่มสตรีแม่บา้นและผูส้นใจ
โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ
และเคร่ืองเขียนค่าแบบพิมพ ์ ค่าจดัทาํเอกสารค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าป้าย 
ค่าดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้ของท่ีระลึก ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าพาหนะ ค่า
เช่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าบาํรุงสถานท่ี ค่า
ของขวญั ของท่ีระลึก ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ี
จาํเป็น ฯลฯ
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  หนา้ 34) 
โดยถือปฏิบติัตาม
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3050 
 ลว.22 กุมภาพนัธ์ 2543

30,000



จาํนวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัฝึกอบรมการทาํขนมทองพบั ทองมว้น 
ทองมว้นสด แก่กลุ่มสตรีแม่บา้นและผูส้นใจ
โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ
และเคร่ืองเขียนค่าแบบพิมพ ์ ค่าจดัทาํเอกสารค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าป้าย 
ค่าดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้ของท่ีระลึก ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าพาหนะ ค่า
เช่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าบาํรุงสถานท่ี ค่า
ของขวญั ของท่ีระลึก ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ี
จาํเป็น ฯลฯ
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  หนา้ 34) 
โดยถือปฏิบติัตาม
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3050 
 ลว.22 กุมภาพนัธ์ 2543

โครงการฝึกอบรมพฒันาอาชีพการทาํขนมทองพบั ทองมว้น 
ทองมว้นสด

20,000



จาํนวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัฝึกอบรมการแปรรูปกระเทียมสดและ
กระเทียมแหง้ ใหแ้ก่กลุ่มสตรีแม่บา้นและผูส้นใจ
โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง 
ค่ากระดาษและเคร่ืองเขียนค่าแบบพิมพ ์ ค่าจดัทาํเอกสารค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้ของท่ีระลึก ค่าตกแต่ง
สถานท่ี ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
ค่าบาํรุงสถานท่ี ค่าของขวญั ของท่ีระลึก ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจาํเป็น ฯลฯ
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  หนา้ 33) 
โดยถือปฏิบติัตาม
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3050 
 ลว.22 กุมภาพนัธ์ 2543

โครงการฝึกอบรมพฒันาอาชีพการแปรรูปผลผลิตจากกระเทียมสดและ
กระเทียมแหง้

20,000



จาํนวน บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภณัฑจ์าก
กลว้ยประเภทต่างๆ  ใหแ้ก่กลุ่มสตรีแม่บา้นและผูส้นใจ
โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง 
ค่ากระดาษและเคร่ืองเขียนค่าแบบพิมพ ์ ค่าจดัทาํเอกสารค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้ของท่ีระลึก ค่าตกแต่ง
สถานท่ี ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
ค่าบาํรุงสถานท่ี ค่าของขวญั ของท่ีระลึก ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจาํเป็น ฯลฯ
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  หนา้ 33) 
โดยถือปฏิบติัตาม
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3050 
 ลว.22 กุมภาพนัธ์ 2543

โครงการฝึกอบรมพฒันาอาชีพการแปรรูปผลผลิตจากกลว้ย 20,000



จาํนวน บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัฝึกอบรมการแปรรูปดอกเก๊กฮวยและ
หญา้หวาน ใหแ้ก่กลุ่มสตรีแม่บา้นและผูส้นใจ
โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง 
ค่ากระดาษและเคร่ืองเขียนค่าแบบพิมพ ์ ค่าจดัทาํเอกสารค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้ของท่ีระลึก ค่าตกแต่ง
สถานท่ี ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
ค่าบาํรุงสถานท่ี ค่าของขวญั ของท่ีระลึก ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจาํเป็น ฯลฯ
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  หนา้ 33) 
โดยถือปฏิบติัตาม
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3050 
 ลว.22 กุมภาพนัธ์ 2543

โครงการฝึกอบรมพฒันาอาชีพการแปรรูปผลผลิตจากดอกเก๊กฮวย
และหญา้หวาน

10,000



จาํนวน บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัฝึกอบรมการนวดสปา ดว้ยสมุนไพร
ทอ้งถ่ิน ใหแ้ก่กลุ่มสตรีแม่บา้นและผูส้นใจ
โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง 
ค่ากระดาษและเคร่ืองเขียนค่าแบบพิมพ ์ ค่าจดัทาํเอกสารค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้ของท่ีระลึก ค่าตกแต่ง
สถานท่ี ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
ค่าบาํรุงสถานท่ี ค่าของขวญั ของท่ีระลึก ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจาํเป็น ฯลฯ
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  หนา้ 34) 
โดยถือปฏิบติัตาม
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3050 
 ลว.22 กุมภาพนัธ์ 2543

โครงการฝึกอบรมอาชีพการนวดสปาดว้ยสมุนไพรในทอ้งถ่ิน 30,000



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

เงินประจาํตาํแหน่ง

งบบุคลากร
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งสาํหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ินระดบั
นกับริหาร (หวัหนา้ส่วนโยธา) จาํนวน 1 อตัรา 
อตัราละ 3,500 บาท/เดือน
ทั้งน้ีใหค้าํนวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับอุตสาหกรรมและการโยธา 698,600

เพ่ือเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาํปีใหแ้ก่
พนกังานส่วนตาํบลสงักดัส่วนโยธา จาํนวน 2 อตัรา
ทั้งน้ีใหค้าํนวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งสงักดัส่วนโยธา 
โดยเป็นพนกังานจา้งทัว่ไปจาํนวน 1 อตัรา
ทั้งน้ีใหค้าํนวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน

42,000

438,600
600,600
600,600

เงินเดือนพนกังาน

120,000



รวม บาท
รวม บาท

จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ใหแ้ก่พนกังาน
ส่วนตาํบล พนกังานจา้งและลูกจา้งประจาํท่ีผ่านเกณฑก์ารประเมิน
และมีสิทธิไดรั้บเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
โดยถือปฏิบติัตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจาํปี
แก่พนกังานส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรายจ่ายอ่ืนของ อปท.พ.ศ.2557
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3072 
ลว. 29 กนัยายน 2557

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบา้น
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นพนกังานส่วนตาํบลสงักดัส่วนโยธา
ซ่ึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้นไดต้ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยเร่ืองค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548

18,000

98,000

50,000
68,000



รวม บาท

จาํนวน บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร

ค่าใช้สอย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของ พนกังานส่วนตาํบล
 ลูกจา้งประจาํพนกังานจา้ง รวมถึงผูท่ี้ไดรั้บคาํสัง่จากนายกองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือประโยชน์ขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล โดยจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการ ฝึกอบรม  
ประชุม สมัมนาต่างๆ  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน และค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีใหร้วมถึง ค่าธรรมเนียม 
ป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมท่ีดิน หรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆท่ีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายน้ีได้

30,000

30,000



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จาํนวน บาท
ค่าวสัดุ
วสัดุก่อสร้าง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างเพ่ือใชใ้นการดาํเนินการตามโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ เช่น ไม ้สี ปูนซีเมนต ์อิฐ บล็อก กระเบ้ือง สงักะสี ตะปู
ทราย หิน แผ่นเหล็ก เหล็กเส้น เสาเหล็ก เสาคอนกรีตอดัแรง ท่อปูน 
ท่อพีวีซี ตะแกรงเหล็ก ฯลฯ

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
งบด าเนินงาน

125,000
125,000
125,000

3,106,600



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จาํนวน บาท

งบลงทุน
ค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง
ค่าต่อเติมหรือดดัแปลงอาคาร บา้นพกั

โครงการต่อเติมหลงัคา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นนากู่

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการต่อเติมหลงัคาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นนากู่
โดยเป็นหลงัคาโครงเหล็ก แผ่นมุงหลงัคาแมทเทิลชีส จาํนวน 2 จุด
พ้ืนท่ีดาํเนินการไม่นอ้ยกวา่ 47.00 ตารางเมตร ตามแบบ 
อบต.แม่สาบ สถานท่ีดาํเนินการพิกดั 47Q0462570UTM2101664
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หนา้ 32) 
โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.

43,000
       129,000

2,981,600
2,981,600



จาํนวน บาทโครงการต่อเติมหลงัคา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นแม่ตุงติง 1 43,000
เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการต่อเติมหลงัคาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บา้นแม่ตุงติง 1 โดยเป็นหลงัคาโครงเหล็ก แผ่นมุงหลงัคา
แมทเทิลชีส จาํนวน 2 จุด พ้ืนท่ีดาํเนินการไม่นอ้ยกวา่
47.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่สาบ 
สถานท่ีดาํเนินการพิกดั  47Q0466809UTM2097431
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หนา้ 31) 
โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.



จาํนวน บาทโครงการต่อเติมหลงัคา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นแม่ตุงติง 2 43,000
เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการต่อเติมหลงัคาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บา้นแม่ตุงติง 2  โดยเป็นหลงัคาโครงเหล็ก  แผ่นมุงหลงัคา
แมทเทิลชีส จาํนวน 2 จุด  พ้ืนท่ีดาํเนินการไม่นอ้ยกวา่ 
47.00 ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.แม่สาบ 
สถานท่ีดาํเนินการพิกดั 47Q0466809UTM2097431
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หนา้ 32) 
โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.



จาํนวน บาท
จาํนวน บาท

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณจุดกองกลางสายบน บา้นแม่ขาน หมู่ท่ี 1 ตาํบลแม่สาบ 
อาํเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พิกดัเร่ิมตน้ 47Q0461688 UTM 2086168
พิกดัส้ินสุด 47Q0461762 UTM 2086164
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว  75.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 225.00 ตารางเมตร
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  หนา้ 22) 
โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.

131,000
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 2,729,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจุดกองกลางสายบน



จาํนวน บาท122,000โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจุดซอยขา้งวดัแม่ขาน
เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณจุดซอยขา้งวดัแม่ขาน บา้นแม่ขาน หมู่ท่ี 1 ตาํบลแม่สาบ อาํเภอ
สะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พิกดัเร่ิมตน้ 47Q0461862 UTM 2086271
พิกดัส้ินสุด 47Q0461908 UTM 2086290
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว  70.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 210.00 ตารางเมตร
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  หนา้ 22)
โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.



จาํนวน บาท

โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจุดวดัอมลอง
ต่อหว้ยไมย้าง

306,000

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณจุดวดัอมลอง ต่อ หว้ยไมย้าง บา้นอมลอง หมู่ท่ี 2
ตาํบลแม่สาบ อาํเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พิกดัเร่ิมตน้ 47Q0458637 UTM 2081070
พิกดัส้ินสุด 47Q0458536 UTM 2091160
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว  130.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 520.00 ตารางเมตร
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  หนา้ 22) 



จาํนวน บาท253,000
เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณถนนทางไปทุ่งผกัเฮือด บา้นงาแมง หมู่ท่ี 3 ตาํบลแม่สาบ 
อาํเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พิกดัเร่ิมตน้ 47Q0465545 UTM 2093958
พิกดัส้ินสุด 47Q0465423 UTM 2094020
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว  145.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 435.00 ตารางเมตร
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  หนา้ 23) 

โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจุดทางไปทุ่งผกัเฮือด



จาํนวน บาท

โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจุดหยอ่ม
บา้นตะวนัออก

153,000

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณจุดหยอ่มบา้นตะวนัออก (ต่อจากโครงการเดิม)
บา้นปางเติม หมู่ท่ี 4 ตาํบลแม่สาบ อาํเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พิกดัเร่ิมตน้ 47Q0466042 UTM 2096045
พิกดัส้ินสุด 47Q0465987 UTM 2096116
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว  65.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 260.00 ตารางเมตร
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  หนา้ 23)



จาํนวน บาท

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณจุดหยอ่มบา้นตะวนัตก  (ทุ่งโป่ง)
บา้นปางเติม หมู่ท่ี 4 ตาํบลแม่สาบ อาํเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พิกดัเร่ิมตน้ 47Q0465825 UTM 2095861
พิกดัส้ินสุด 47Q0465772 UTM 2099507
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว  65.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 260.00 ตารางเมตร
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  หนา้ 23) 

โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณจุดหยอ่ม
บา้นตะวนัตก

153,000



จาํนวน บาท118,000

โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณถนนแม่ตุงติง - ทุ่งโป่ง บา้นแม่ตุงติง หมู่ท่ี 5 ตาํบลแม่สาบ 
อาํเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พิกดัเร่ิมตน้ 47Q0466481 UTM 2097887
พิกดัส้ินสุด 47Q0466480 UTM 2097884
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว  50.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 200.00 ตารางเมตร
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  หนา้ 23)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย
แม่ตุงติง -ทุ่งโป่ง



จาํนวน บาท

โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.

138,000
โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณฌาปนสถาน
บา้นแม่ตุงติง

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณฌา
ปนสถานบา้นแม่ตุงติง  หมู่ท่ี 5  ตาํบลแม่สาบ      
อาํเภอสะเมิง   จงัหวดัเชียงใหม่ 
พิกดั 47Q04666662 UTM 2097417
ขนาดพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 342.00 ตารางเมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  หนา้ 31) 



จาํนวน บาท124,000

โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบา้นขนุสาบใต้
เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบา้นขนุสาบใต ้ บา้นขนุสาบ หมู่ท่ี 6 ตาํบลแม่สาบ 
อาํเภอสะเมิง   จงัหวดัเชียงใหม่ 
พิกดัเร่ิมตน้ 47Q0465421 UTM 2101299
พิกดัส้ินสุด 47Q0465387 UTM 2101340
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว  70.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 210.00 ตารางเมตร
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  หนา้ 24) 



จาํนวน บาท

โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.

178,000โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยวดัขนุสาบ
เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยวดัขนุสาบ  บา้นขนุสาบ หมู่ท่ี 6 ตาํบลแม่สาบ 
อาํเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พิกดัเร่ิมตน้ 47Q0465675 UTM 2103077
พิกดัส้ินสุด 47Q0465721 UTM 2103153
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว  100.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 300.00 ตารางเมตร
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  หนา้ 24)



จาํนวน บาท

โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.

148,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยกลางซอยบนและ
บริเวณทางไปโรงสีขา้ว SML

(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  หนา้ 24)

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  2 ช่วง
(ช่วงท่ี 1) บริเวณทางไปโรงสีขา้ว SML บา้นหาดส้มป่อย หมู่ท่ี 7
ตาํบลแม่สาบ  อาํเภอสะเมิง   จงัหวดัเชียงใหม่ 
พิกดัเร่ิมตน้ 47Q0459264 UTM 2087385
พิกดัส้ินสุด 47Q0459203 UTM 2087385
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว  70.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 210.00 ตารางเมตร
(ช่วงท่ี 2) บริเวณซอยกลางซอยบน บา้นหาดส้มป่อย  หมู่ท่ี 7
ตาํบลแม่สาบ   อาํเภอสะเมิง   จงัหวดัเชียงใหม่ 
พิกดัเร่ิมตน้ 47Q0459258 UTM 2087386
พิกดัส้ินสุด 47Q0459259 UTM 2087398
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว  15.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 45.00 ตารางเมตร
*หรือมีพ้ืนท่ีสองช่วงรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 255.0 ตารางเมตร



จาํนวน บาท
เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยกลางบา้น บา้นหาดส้มป่อย หมู่ท่ี 7 ตาํบลแม่สาบ 
อาํเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พิกดัเร่ิมตน้ 47Q0459175 UTM 2087314
พิกดัส้ินสุด 47Q0459124 UTM 2087284
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว  60.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 180.00 ตารางเมตร
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  หนา้ 24) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยกลางบา้น 104,000

โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.



จาํนวน บาท

โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบา้นหล่าย  บา้นง้ิวเฒ่า  หมู่ท่ี 8 ตาํบลแม่สาบ 
อาํเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พิกดัเร่ิมตน้ 47Q0463567 UTM 2095692
พิกดัส้ินสุด 47Q0463569 UTM 2095763
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว  65.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 195.00 ตารางเมตร
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  หนา้ 25)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบา้นหล่าย 113,000



จาํนวน บาท

โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยทุ่งป่าคา 113,000
เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยทุ่งป่าคา  บา้นง้ิวเฒ่า หมู่ท่ี 8 ตาํบลแม่สาบ 
อาํเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พิกดัเร่ิมตน้ 47Q0463666 UTM 2095819
พิกดัส้ินสุด 47Q0463682 UTM 2095877
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว  65.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 195.00 ตารางเมตร
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  หนา้ 25)



จาํนวน บาท

โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยก่ิวคอลอ้  บา้นง้ิวเฒ่า หมู่ท่ี 8 ตาํบลแม่สาบ 
อาํเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พิกดัเร่ิมตน้ 47Q0463670 UTM 2095805
พิกดัส้ินสุด 47Q0463672 UTM 2095767
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว  40.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 120.00 ตารางเมตร
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  หนา้ 25) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยก่ิวคอลอ้ 70,000



จาํนวน บาท

โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณถนนทางไปผายอง บา้นนากู่  หมู่ท่ี 9  ตาํบลแม่สาบ   
อาํเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พิกดัเร่ิมตน้ 47Q0462420 UTM 2101744 
พิกดัส้ินสุด 47Q0462342 UTM 2101830
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 125.00 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 500.00 ตารางเมตร
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  หนา้ 25)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนทางไปผายอง 300,000



จาํนวน บาท

โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอย 5 บา้นทุ่งยาว หมู่ท่ี 10 ตาํบลแม่สาบ อาํเภอสะเมิง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
พิกดัเร่ิมตน้ 47Q0465963 UTM 2098646 
พิกดัส้ินสุด 47Q0465935 UTM 2098634
ขนาดกวา้ง 2.70 เมตร  ยาว 40.00 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 108.00 ตารางเมตร
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  หนา้ 26)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 5 63,000



จาํนวน บาท

โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.

142,000โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 6
เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอย 6 บา้นทุ่งยาว หมู่ท่ี 10 ตาํบลแม่สาบ อาํเภอสะเมิง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
พิกดัเร่ิมตน้ 47Q0465887 UTM 2098905 
พิกดัส้ินสุด 47Q0469834 UTM 2098953
ขนาดกวา้ง 2.70 เมตร  ยาว 90.00 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 243.00 ตารางเมตร
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  หนา้ 26)



จาํนวน บาท

โดยถือปฏิบติัตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
-หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347
ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดังานต่างๆ
ของ อปท.

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงหลงัคาท่ีทาํการ อบต.แม่สาบใหม่ 
โดยล้ือหลงัคาเดิมทั้งหมดแลว้มุงหลงัคากระเบ้ืองลอนคูสี่แดง 
พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 564.00 ตารางเมตร พร้อมครอบสนักระเบ้ีอง
ลอนคูสี่ใหม่  และปรับปรุงฝ้าเพดานทีบาร์   ภายในท่ีทาํการ 
อบต.แม่สาบ 
สถานท่ีดาํเนินการพิกดั 47Q046609 UTM 2095772
(สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการสร้าง
ความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หนา้ 31) 

ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงหลงัคาท่ีทาํการ อบต.แม่สาบ 123,600



รวม 57,000 บาท
จ านวน 45,000 บาท

จ านวน 10,000 บาท

จ านวน 2,000 บาท

รวม 4,000 บาท
จ านวน 1,000 บาท

จ านวน 500 บาท

จ านวน 500 บาท

จ านวน 1,000 บาท

อ าเภอ สะเมิง              จงัหวดัเชียงใหม่
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สาบ

ประจ าปีงบประมาณ  2559
รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ค่าปรับการผิดสญัญา
          ประมาณการไวใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงในปีงบประมาณท่ีผา่นมา  เน่ืองจาก
ปริมาณงานก่อสร้างเพ่ิมข้ีน และคาดวา่จะมีจ านวนผูรั้บจา้งกระท าผิดสญัญาใน
อตัราคงท่ี

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการขายสุรา
          ประมาณการไวใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงในปีงบประมาณท่ีผา่นมา เน่ืองจาก
ไม่มีการยื่นขออนุญาตเป็นผูจ้  าหน่ายสุราเพ่ิมเติม

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

          ประมาณการไว ้เน่ืองจากมีมาตรการในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการ
ปิดประกาศเพ่ือการโฆษณาและ คาดวา่จะมีผูม้าปิดประกาศการรับรองแนวเขต
ท่ีดินเพ่ิมข้ึน

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผน่ประกาศหรือแผน่ปลิวเพ่ือการโฆษณา

          ประมาณการไวใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงในปีงบประมาณท่ีผา่นมา เน่ืองจาก
คาดวา่จะมีผูม้าขอจดทะเบียนพาณิชยใ์นอตัราคงท่ี

รายได้จัดเกบ็
หมวดภาษอีากร

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

          ประมาณการไวใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงในปี 2558  และคาดการณ์วา่จะไม่มี
ผูป้ระกอบกิจการร้านคา้มาจดทะเบียนเพ่ิมหรือถอนทะเบียนการคา้

ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี

ประมาณการรายรับรวมทั้งส้ิน 18,500,000   บาท  แยกเป็น

ภาษีป้าย
          ประมาณการไวสู้งกวา่รายรับจริงในปีงบประมาณท่ีผา่นมา เน่ืองจากมี
มาตราการในการจดัเก็บและสามารถเก็บภาษีป้ายไดจ้ากผูป้ระกอบการร้านคา้
เพ่ิมข้ึน

          ประมาณการใกลเ้คียงกบัรายรับจริงในปีงบประมาณท่ีผา่นมา เน่ืองจากมี
การปรับปรุงฐานขอ้มูลภาษีบ ารุงทอ้งท่ีใหเ้ป็นปัจจุบนัแลว้



จ านวน 1,000 บาท

รวม 260,000 บาท
จ านวน 10,000 บาท

จ านวน 250,000 บาท

รวม 47,000 บาท
จ านวน 45,000 บาท

จ านวน 2,000 บาท

รวม 2,000 บาท
จ านวน 2,000 บาท

          ตั้งงบประมาณไวใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผา่นมา 
เน่ืองจากในนปีงบประมาณ 2559 มีทรัพยสิ์นท่ีตอ้งตดับญัชีค่าเส่ือมไม่หลาย
รายการ

หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น

          ตั้งงบประมาณไวใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงในปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากในปี 2559  
มีจ  านวนโครงการก่อสร้างท่ีตอ้งสอบราคา ใกลเ้คียงกบัปีงบประมาณท่ีผา่นมา

รายไดเ้บด็เตลด็อ่ืนๆ
          ตั้งงบประมาณไวใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงของปีท่ีผา่น เน่ืองจากคาดวา่จะมี
การชะลอการรับสมคัรเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลออกไป

ค่าขายแบบแปลน

          ตั้งงบประมาณไวเ้ทา่กบัรายรับจริงในปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากมี
ผูป้ระกอบการณ์ธุรกิจโทรคมนาคมเพียงรายเดียวท่ีเป็นคูส่ญัญากบัทางองคก์าร
บริหารส่วนต าบลแม่สาบ

ดอกเบ้ีย
          ตั้งงบประมาณไวใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงในปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากทางคณะ
บริหารมีนโยบายท่ีจะจ่ายขาดเงินสะสมไปใชใ้นภารกิจเร่งด่วนในอตัรส่วนท่ี
เทา่กบัเงินรายไดท่ี้จะตกเป็นเงินสะสมประจ าปี

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าท่ีดิน

ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร
          ประมาณการไวใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงในปีงบประมาณท่ีผา่นมา เน่ืองจาก
คาดการณ์วา่จะมีผูแ้จง้ปลูกสร้างอาคารในอตัราคงท่ี

หมวดรายได้เบ็ดเตลด็



รวม 12,330,000 บาท
จ านวน 8,450,000 บาท

จ านวน 250,000 บาท

จ านวน 1,500,000 บาท

จ านวน 200,000 บาท

จ านวน 600,000 บาท

จ านวน 1,200,000 บาท

จ านวน 20,000 บาท

จ านวน 45,000 บาทค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
          ตั้งงบประมาณไวใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงของปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดการณ์
วา่จะไดรั้บการจดัสรรในอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัปีงบก่อนหนา้

          ตั้งงบประมาณไวใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงของปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดการณ์
วา่จะไดรั้บการจดัสรรในอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัปีงบก่อนหนา้

ค่าภาคหลวงแร่
          ตั้งงบประมาณไวใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงของปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดการณ์
วา่จะไดรั้บการจดัสรรในอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัปีงบก่อนหนา้

ภาษีสุรา
          ตั้งงบประมาณไวใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงของปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดการณ์
วา่จะไดรั้บการจดัสรรในอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัปีงบก่อนหนา้

ภาษีสรรพสามิต

          ตั้งงบประมาณไวใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงของปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดการณ์
วา่จะไดรั้บการจดัสรรในอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัปีงบก่อนหนา้

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
          ตั้งงบประมาณไวใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงของปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดการณ์
วา่จะไดรั้บการจดัสรรในอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัปีงบก่อนหนา้

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ
          ตั้งงบประมาณไวใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงของปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดการณ์
วา่จะไดรั้บการจดัสรรในอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัปีงบก่อนหนา้

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายไดฯ้

รายได้ที่รัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หมวดภาษจัีดสรร

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตห์รือลอ้เล่ือน
          ตั้งงบประมาณไวใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงของปีงบปัจจุบนั ณ.วนัท่ีก่อนท า
ประมาณการงบประมาณ  เน่ืองจากมีการเร่ิมจดัสรรภาษีประเภทน้ีแก่ อปท. 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นตน้มา



จ านวน 65,000 บาท

รวม 5,800,000 บาท
จ านวน 5,800,000 บาทเงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกท า

          ตั้งงบประมาณไวใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงของปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดการณ์
วา่จะไดรั้บการอุดหนุนในอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัปีงบก่อนหนา้

          ตั้งงบประมาณไวใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงของปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดการณ์
วา่จะไดรั้บการจดัสรรในอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัปีงบก่อนหนา้

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน


