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                                            ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

…………………………………………………………………………………… 

เรยีน  ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

            บัดนี ้ ถึงเวลาที่คณะผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีตอ่สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแมส่าบอีกครั้งหนึ่ง  

           ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ จึงขอชีแ้จงให้ท่านประธานและ

สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนนิการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังตอ่ไปนี ้

 

1. สถำนะกำรคลัง 

    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2556 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          มีสถานะการเงนิดังนี้ 

          ณ วันที่ 31  กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิน้  19,292,738.78  บาท 

1.1.2 เงินสะสม  5,896,424.30 บาท 

1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม 4,424,405.40 บาท 

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนหนีผู้กพันและยังไม่ได้เบิกจา่ย จ านวน 2 โครงการ              

รวม 823,415.80 บาท 

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน  จ านวน     -    โครงการ                       

รวม        -      บาท 

    1.2  เงินกู้คงค้าง       -       บาท 

 

2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ.2555  

    (1) รายรับจริงทั้งสิ้น  13,951,715.03 บาท  ประกอบด้วย 

         หมวดภาษีอากร                                                                        28,749.40 บาท 

         หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  และใบอนุญาต                                       3,048.85 บาท 

         หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ                                                          123,863.97 บาท  
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         หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                           -      บาท 

         หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                                 41,420.00 บาท 

         หมวดรายได้จากทุน                                                                         120.00 บาท  

         หมวดภาษีจัดสรร                                                                 9,003,198.81 บาท 

         หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                          4,751,314.00 บาท 

    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   8,971,152.00 บาท 

    (3) รายจ่ายจริง  จ านวน  11,336,840.90 บาท ประกอบด้วย 

         งบกลาง                                                                              473,277.00 บาท 

         งบบุคลากร (หมวดเงนิเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจา้งช่ัวคราว)        4,913,965.00 บาท 

         งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

                                                                                                4,683,490.70 บาท  

         งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)                             166,652.20 บาท 

         งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)                                                         -          บาท 

         งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงนิอุดหนุน)                                            1,099,456.00 บาท  

    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์         8,970,349.12 บาท 

    (5) มีการจา่ยเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่จ านวน                 254,986.00 บาท 

 

3. งบเฉพำะกำร 

    ประเภทกิจการ..........................กิจการ................... 

         ปีงบประมาณ พ.ศ. ...... มีรายรับจริง...............บาท  รายจา่ยจริง..........................บาท 

                    กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ                         จ านวน ..............................บาท 

                    ยืมเงนิสะสมจากเทศบาล                                  จ านวน ..............................บาท 

                    ก าไรสุทธิ                                                      จ านวน .............................บาท 

                    เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ ............................... จ านวน ..............................บาท 

                    ทรัพย์จ านวน จ านวน.....................บาท 
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     ค ำแถลงงบประมำณ 

    ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

  อ ำเภอสะเมิง                 จังหวัดเชียงใหม่  

2.1  รำยรับ 

รำยรับ 
รำยรับจริง 

ปี 2555 

ประมำณกำร 

ปี 2556 

ประมำณกำร 

ปี 2557 

รำยได้จัดเก็บเอง    

    หมวดภาษีอากร 28,749.40 30,000.00 30,000.00 

    หมวดค่าธรรมเนียม  คา่ปรับ  และใบอนุญาต 3,048.85 21,000.00 3,000.00 

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 123,863.97 92,500.00 125,000.00 

    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ - - - 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 41,420.00 58,000.00 21,000.00 

    หมวดรายได้จากทุน 120.00 1,000.00 1,000.00 

    รวมรำยได้จัดเก็บเอง 197,202.22 202,500.00 180,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

    หมวดภาษีจัดสรร 9,003,198.81 7,607,500.00 9,020,000.00 

    รวมรำยได้ท่ีรัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้ 

    องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

9,003,198.81 7,607,500.00 9,020,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

   

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 4,751,314.00 5,200,000.00 5,320,000.00 

    รวมรำยได้ท่ีรัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร 

    ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4,751,314.00 5,200,000.00 5,320,000.00 

รวม 13,951,715.03 13,010,000.00 14,520,000.00 
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     ค ำแถลงงบประมำณ 

     ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

  อ ำเภอสะเมิง                 จังหวัดเชียงใหม่  

2.2  รำยจ่ำย 

รำยจ่ำย 
รำยจ่ำยจริง 

ปี 2555 

ประมำณกำร 

ปี 2556 

ประมำณกำร 

ปี 2557 

จ่ำยจำกงบประมำณ    

    งบกลาง 473,277.00 608,000.00 545,400.00 

    งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 

และค่าจ้างชั่วคราว) 

4,913,965.00 5,874,80.00 6,025,920.00 

    งบด าเนินงาน (หมวดคา่ตอบแทน ใช้สอยและ

วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

 

4,683,490.70 4,603,100.00 4,354,380.00 

    งบลงทุน (หมวดคา่ครุภัณฑ ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง)                           

166,652.20 872,400.00 1,981,500.00 

    งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) - - - 

    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)                                              1,099,456.00 1,051,520.00 1,612,800.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 11,336,840.90 13,010,000.00 14,520,000.00 
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                บันทึกหลักการและเหตุผล     

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 ของ องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ 

อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
      

  

 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป   

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 7,627,940.00 

    แผนงานรักษาความสงบภายใน 70,000.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 

 
  แผนงานการศกึษา 3,216,020.00 

    แผนงานสาธารณสุข 150,000.00 

 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 130,000.00 

ด้านการเศรษฐกิจ 
 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,780,640.00 

ด้านการด าเนินงานอื่น 
 

    แผนงานงบกลาง 545,400.00 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 14,520,000.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ 

อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

งบกลาง 

                                งาน           

งบ 

งบกลาง 

00411 

รวม 

งบกลาง   

    งบกลาง 453,400 453,400 

    บ าเหน็จ/บ านาญ 92,000 92,000 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                    งาน 

งบ 

งานบรหิารทั่วไป 

00111 

งานบรหิารงานคลัง 

00113 

รวม 

งบบุคลากร    

    เงนิเดือน (ฝา่ยการเมอืง) 2,459,880 - 2,459,880 

    เงนิเดือน (ฝา่ยประจ า) 1,999,140 582,420 2,581,560 

งบด าเนินงาน    

    ค่าตอบแทน 235,000 88,000 323,000 

    ค่าใช้สอย 1,030,000 60,000 1,090,000 

    ค่าวัสดุ 490,000 - 490,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 196,000 - 196,000 

งบลงทุน    

    ค่าครุภัณฑ์ 281,500 - 281,500 

    ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง - - - 

งบรายจ่ายอื่น    

    รายจ่ายอื่น - - - 

งบเงินอุดหนุน    

    เงนิอุดหนุน 206,000 - 206,000 

รวม 6,897,520 730,420 7,627,940 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ 

อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งาน 

 

งบ 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย 

00123 

รวม 

งบด าเนนิงาน   

      ค่าใชส้อย 70,000 70,000 

รวม 70,000 70,000 

 

แผนงานการศึกษา 

งาน 

 

งบ 

งานบรหิาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

00211 

 

งานระดับก่อน

วัยเรยีนและ

ประถมศึกษา

00212 

งานศึกษาไม่

ก าหนดระดับ 

00214 

รวม 

งบบุคลกร     

    เงินเดอืน 249,840 - - 249,840 

งบด าเนินงาน     

    ค่าตอบแทน 120,000 - - 120,000 

    ค่าใช้สอย 948,400 - - 948,400 

    ค่าวัสดุ 30,000 630,980 80,000 740,980 

งบเงินอุดหนุน     

    เงนิอุดหนุน 100,000 1,056,800 - 1,156,800 

รวม 1,448,240 1,687,780 80,000 3,216,020 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ 

อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

แผนงานสาธารณสุข 

งาน 

 

งบ 

งานบรกิารสาธารณสุข 

และงานสาธารณสุขอื่น 

00223 

รวม 

งบเงนิอุดหนุน   

      เงินอุดหนุน 150,000 150,000 

รวม 150,000 150,000 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งาน 

 

งบ 

งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์  

00232 

รวม 

งบด าเนินงาน   

      ค่าใช้สอย 30,000 30,000 

งบเงินอุดหนุน   

      เงินอุดหนุน 100,000 100,000 

รวม 130,000 130,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ 

อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

                    งาน 

งบ 

งานบรหิารทั่วไป 

เกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

00311 

งานก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน 

00312 

รวม 

งบบุคลากร    

    เงนิเดือน (ฝา่ยประจ า) 734,640 - 734,640 

งบด าเนินงาน    

    ค่าตอบแทน 96,000 - 96,000 

    ค่าใช้สอย 50,000 - 50,000 

    ค่าวัสดุ - 200,000 200,000 

งบลงทุน    

    ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง - 1,700,000 1,700,000 

รวม 880,640 1,900,000 2,780,640 
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ข้อบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

อ าเภอสะเมิง        จังหวัดเชียงใหม่ 

…………………………………………………………… 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 อาศัยอ านาจ

ตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉลับที่ 5 ) พ.ศ.2546 มาตรา 87 จงึตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแมส่าบและโดยอนุมัติของนายอ าเภอสะเมิง ดังต่อไปนี ้ 

 ข้อ 1  ข้อบัญญัติ นีเ้รียกว่า ขอ้บัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 ข้อ 2  ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ 1  ตุลาคม  พ.ศ.2556 เป็นต้นไป 

          ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 

14,520,000 บาท 

 ข้อ 4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิน้ 14,520,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

     แผนงานบริหารงานทั่วไป 7,627,940 

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 70,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

     แผนงานการศกึษา 3,216,020 

     แผนงานสาธารณสุข 150,000 

     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 130,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 278,0640 

ด้านการด าเนินงานอื่น  

     งบกลาง 545,400 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 14,520,000 
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 ข้อ 5  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณที่ได้รับ

อนุมัตใิห้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงนิขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ 6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี ้

 

     ประกาศ ณ วันที่          เดือน                     พ.ศ. 

 

       (ลงนาม) 

          (นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา)    

                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

                        อนุมัติ 

 

(ลงนาม) 

            (นายอนุพงษ์  วาวงศ์มูล) 

                 นายอ าเภอสะเมิง 



 

                     รายงานประมาณการรายรับ 

                       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

                       องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

                                                                            อ าเภอสะเมิง               จังหวัดเชียงใหม่ 

 

รายการ 
รายรับจรงิ ประมาณการ 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2557 

หมวดภาษีอากร          

ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ 17,790.00 16,825.00 17,575.00 17,460.00 5.11 18,400.00 

ภาษีบ ารุงท้องที่ 6,727.00 11,036.00 11,035.11 11,089.40 0.10 11,100.00 

ภาษีป้าย - - 200.00 200.00 60.00 500.00 

รวมหมวดภาษีอากร 24,517.00 27,861.00 28,810.11 28,749.40 4.17 30,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
  

   
 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา - 14.55 22.31 19.40 -100 - 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ - - - 300.00 -100 - 

ค่าปรับการผิดสัญญา 1,100.00 - 13,700.00 - - - 

ค่าปรับอื่น ๆ - - - 39.20 -100 - 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,260.50 744.00 2,068.00 1,938.25 -.09 2,000.00 

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 10.67 80.00 2,050.00 752.00 24.80 1,000.00 



 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
2,371.17 838.55 17,840.31 3,048.85 -1.63 3,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
  

     

ค่าเชา่ที่ดนิ - - 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 

ดอกเบีย้ 71,195.42 55,083.98 82,870.31 113,863.97 0.99 115,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 71,195.42 55,083.98 92,870.31 123,863.97 0.91 125,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
  

     

ค่าขายแบบแปลน 25,600.00 4,000.00 49,700.00 18,000.00 10 20,000.00 

ค่าเขียนแบบแปลน - - - - - - 

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ - - 5,950.00 23,420.00 -2242 1,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 25,600.00 4,000.00 55,650.00 41,420.00 -97.24 21,000.00 

หมวดรายได้จากทุน 
  

     

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 1,600.00 1,300.00 - 120.00 88.00 1,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,600.00 1,300.00 - 120.00 88.00 1,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร 
  

   
 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 4,953,822.84 5,249,009.18 4,349,567.88 5,758,683.78 0.02 5,760,000.00 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ - 1,109,820.22 1,209,689.52 1,395,129.42 0.35 1,400,000.00 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 11,713.30 5,329.67 151,834.10 150,679.97 -0.21 151,000 



 

  ภาษีสุรา 404,003.73 487,949.17 560,281.97 568,033.43 -0.35 570,000.00 

ภาษีสรรพสามิต 776,834.44 1,321,543.35 1,219,286.31 1,020,777.04 -0.61 1,027,000.00 

ค่าภาคหลวงแร่ 489,546.02 20,484.22 43,550.06 13,689.54 8.74 15,000.00 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 257,071.64 27,877.90 26,367.04 45,573.63 0.93 46,000.00 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมตาม

ประมวลกฎหมายที่ดนิ 

27,806.00 31,848.00 55,007.00 50,632.00 0.72 51,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 6,920,797.97 8,253,861.71 7,615,583.88 9,000,198.81 0.22 9,020,000.00 

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 
  

     

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจ

หนา้ที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

8,152,154.37 6,313,517.00 5,201,113.00 4,751,314.00 16.69 5,320,000.00 

รวมหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 8,152,154.37 6,313,517.00 5,201,113.00 4,751,314.00 10.69 5,320,000.00 

รวมทุกหมวด 15,198,235.93 14,656,462.24 13,011,867.61 13,951,715.03 3.91 14,520,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ 

อ าเภอสะเมิง               จังหวัดเชียงใหม่ 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น   14,520,000 บาท 

รายได้จัดเก็บเอง   

หมวดภาษีอากร       รวม 30,000  บาท  

ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ             จ านวน  18,400  บาท 

ตั้งงบประมาณไว้สูงกว่ารายรับจรงิในปีที่ผา่นมาจ านวน 940 บาท เนื่องจากมีผูป้ระกอบกิจการร้านค้ามา

จดทะเบียนเพิ่มขึน้ 

ภาษีบ ารุงท้องที่              จ านวน    11,100  บาท  

ตั้งงบประมาณไว้ต่ ากว่ารายรับจรงิในปีที่ผา่นมาจ านวน  10.60 บาท เนื่องจากมีการปรับปรุงฐานข้อมูล

ภาษีบ ารุงท้องที่ให้เป็นปัจจุบัน 

ภาษีป้าย              จ านวน         500  บาท  

ตั้งงบประมาณไว้สูงกว่ารายรับจรงิในปีที่ผา่นมาจ านวน   500  บาท  เนื่องจากสามารถเก็บภาษีป้ายจาก

ผูป้ระกอบการร้านค้าเพิ่มขึ้น 

 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     รวม   3,000  บาท  

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร           จ านวน    2,000  บาท 

ตั้งงบประมาณไว้สูงกว่ารายรับจรงิในปีที่ผา่นมาจ านวน   61.75 บาท  เนื่องจากคาดการณว์่าจะมีผู้มา

แจ้งปลูกสร้างอาคารเพิ่มขึ้น. 

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ             จ านวน      1,000  บาท  

ตั้งงบประมาณไว้สูงกว่ารายรับจรงิในปีที่ผา่นมาจ านวน  248 บาท เนื่องจากมีผู้มาขอใช้บริการปิด

ประกาศธุรกรรมที่ดินเพิ่มขึ้น เช่น ปิดประกาศการโอนมรดก,การรังวัดที่ ฯลฯ 
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       รวม  125,000  บาท  

ค่าเชา่ที่ดนิ                     จ านวน  10,000  บาท 

ตั้งงบประมาณไว้เท่ากับรายรับจรงิในปีที่ผา่นมา    เนื่องจากมีผูป้ระกอบธุรกิจโทรคมนาคมเพียงรายเดียว

ที่เป็นคู่สัญญากับทางองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ 

ดอกเบีย้                     จ านวน  115,000  บาท  

ตั้งงบประมาณไว้สูงกว่ารายรับจรงิในปีที่ผา่นมาจ านวน   1,136.03  บาท  เนื่องจากมีเงินสะสมเพิ่มขึ้น 

 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        รวม    21,000  บาท  

ค่าขายแบบแปลน                    จ านวน  20,000  บาท 

ตั้งงบประมาณไว้สูงกว่ารายรับจรงิในปีที่ผา่นมาจ านวน   2,000 บาท  เนื่องจากในปีงบประมาณ 2557 

มีโครงการก่อสร้างที่ต้องสอบราคาหลายรายการ เช่นโครงการก่อสร้างถนน คสล. 

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                    จ านวน       1,000  บาท  

ตั้งงบประมาณไว้ต่ ากว่ารายรับจรงิในปีที่ผา่นมาจ านวน  22,420 บาท  เนื่องจากในปี 2555 เป็นค่า

สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบร ิหารส่วนต าบลที่ครบวาระจึงท าให้ยอดในปี 2555 สูง 

 

หมวดรายได้จากทุน        รวม      1,000  บาท  

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                   จ านวน    1,000  บาท 

ตั้งงบประมาณไว้สูงกว่ารายรับจรงิในปีที่ผ่านมาจ านวน 880 บาท เนื่องจากมีครุภัณฑ์ที่ค่าเสื่อมเป็นศูนย์

ต้องจ าหน่ายในปีงบประมาณนีห้ลายรายการ 

 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

หมวดภาษีจัดสรร        รวม 9,020,000  บาท  

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ                 จ านวน 5,760,000  บาท 

ตั้งงบประมาณไว้สูงกว่ารายรับจรงิในปีที่ผา่นมาจ านวน   1,316.22 บาท  เนื่องจากได้รับการจัดสรร

เพิ่มขึน้ 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                 จ านวน 1,400,000  บาท 

ตั้งงบประมาณไว้สูงกว่ารายรับจรงิในปีที่ผา่นมาจ านวน   4,870.58 บาท เนื่องจากได้รับการจัดสรร

เพิ่มขึน้ 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ                    จ านวน    151,000  บาท 

ตั้งงบประมาณไว้สูงกว่ารายรับจรงิในปีที่ผา่นมาจ านวน   320.03 บาท  เนื่องจากได้รับการจัดสรร

เพิ่มขึน้ 
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ภาษีสุรา                            จ านวน    570,000  บาท 

ตั้งงบประมาณไว้สูงกว่ารายรับจรงิในปีที่ผา่นมาจ านวน  1,966.57 บาท  เนื่องจากได้รับการจัดสรร

เพิ่มขึน้ 

ภาษีสรรพสามิต                              จ านวน  1,027,000  บาท 

ตั้งงบประมาณไว้สูงกว่ารายรับจรงิในปีที่ผา่นมาจ านวน   6,222.96 บาท  เนื่องจากได้รับการจัดสรร

เพิ่มขึน้ 

ค่าภาคหลวงแร่                            จ านวน      15,000  บาท 

ตั้งงบประมาณไว้สูงกว่ารายรับจรงิในปีที่ผา่นมาจ านวน   1,310.46  บาท  เนื่องจากได้รับการจัดสรร

เพิ่มขึ้น 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                           จ านวน    46,000  บาท 

ตั้งงบประมาณไว้สูงกว่ารายรับจรงิในปีที่ผา่นมาจ านวน   426.37    บาท  เนื่องจากได้รับการจัดสรร

เพิ่มขึน้ 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ  จ านวน     51,000  บาท  

ตั้งงบประมาณไว้สูงกว่ารายรับจรงิในปีที่ผา่นมาจ านวน  368.00 บาท  เนือ่งจากได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น 

 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป                 รวม 5,320,000 บาท  

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ         จ านวน 5,320,000  บาท 

ตั้งงบประมาณไว้สูงกว่ารายรับจรงิในปีที่ผ่านมาจ านวน  568,686.00  บาท เนื่องจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ในโครงการอาหารกลางวันมียอดจัดสรรสูงขึ้นจากเดิมรายละ 13 บาทเป็น 20 บาท ตอ่ราย จึง

คาดการณว์่าจะมีรายได้จากเงินอุดหนุนในหมวดนีเ้พิ่มสูงขึ้น 

 

 



 ป ี2552  ป ี2553  ป ี2554  ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

        206,400.00          206,400.00        309,836.00          495,840.00 330,560 50.00 % 495,840

          38,400.00           38,400.00           31,442.00            38,400.00 38,400 0.00 % 38,400

          38,400.00           38,400.00           31,442.00            38,400.00 38,400 0.00 % 38,400

          68,400.00            68,400.00          47,970.00            82,560.00 82,560 0.00 % 82,560

     1,299,000.00      1,299,000.00     1,341,186.00       1,610,710.00 1,804,680 0.00 % 1,804,680

     1,650,600.00      1,650,600.00    1,761,876.00      2,265,910.00 2,294,600 7.20 % 2,459,880

        611,222.00         610,862.00        578,099.00          833,100.00 974,560 15.34 % 1,124,100

         72,178.00            49,620.00           40,130.00             90,169.00 106,080 31.67 % 139,680

          42,000.00            42,000.00           42,000.00             42,000.00 42,000 160.00 % 109,200

                        -                           -                          -                            -   109,840 22.14 % 134,160

                        -                           -                          -                            -   48,000 6.00 % 50,880

        240,800.00         284,760.00        211,734.00         373,920.00 315,000 4.61 % 329,520

          80,920.00           89,400.00          58,537.00         146,770.00 165,000 -32.36 % 111,600

รายจ่ายจรงิ

เงนิเพิ่มตา่ง ๆของลูกจา้งประจ า

เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนักงานจา้ง

เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงาน

เงนิประจ าต าแหนง่

คา่จา้งลูกจา้งประจ า

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบล

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่น รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายการเมือง)

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนักงาน

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง

ประจ าปงีบประมาณ 2557

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

งานบรหิารท่ัวไป

งบบุคลากร

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ

อ าเภอสะเมิง                  จังหวัดเชยีงใหม่

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมือง)

เงนิเดอืนนายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก/รองนายก



 ป ี2552  ป ี2553  ป ี2554  ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

    1,047,120.00     1,076,642.00        930,500.00      1,485,959.00 1,760,480 13.56 % 1,999,140

   2,697,720.00    2,727,242.00    2,692,376.00      3,751,869.00 4,055,080 9.96 % 4,459,020

          15,750.00            30,000.00           26,400.00         321,370.00 200,000 -25.00 % 150,000

          51,400.00           51,800.00           38,000.00

                        -                           -                          -                            -   5,000 40.00 % 7,000

                        -                           -                          -                            -   3,000 500.00 % 18,000

            3,547.50             4,572.00             6,509.00              5,191.50 8,000 25.00 % 10,000

          67,182.00           88,623.00          69,873.50           70,057.00 50,000 0.00 % 50,000

      137,879.50        174,995.00       140,782.50         396,618.50 266,000 -11.65 % 235,000

       227,405.00       257,277.75        287,108.00         245,275.20 382,400 -47.70 % 200,000

          25,000.00            18,000.00          73,080.00            71,852.00 107,140 -6.66 % 100,000

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการ(ส านักงานปลัดฯ)
        181,851.00         188,382.00        144,144.00           78,118.00 100,000 50.00 % 150,000

คา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้นายกฯ

และสมาชกิสภาฯ
                        -                           -          376,933.10          235,095.10 0 100.00 % 20,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบ

ประชาชน
           20,000.00            11,300.00           20,000.00                          -   20,000 0.00 % 20,000

รวมค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ

รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนผู้ปฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชนแ์ก่

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

เงนิชว่ยเหลอืคา่รักษาพยาบาล

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รวมงบบุคลากร

งบด าเนนิงาน

คา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ

คา่เชา่บา้น

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร

คา่เบี้ยประชุม

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)
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โครงการขยะเป็นศูนย์ (Zero 

Waste)
                        -                           -                          -                            -   0 100.00 % 150,000

โครงการแขง่ขันกฬีาประชาชน

ต าบลแมส่าบตา้นภัยยาเสพตดิ
        120,000.00            55,000.00                        -              39,760.00 50,000 0.00 % 50,000

โครงการแขง่ขันทักษะวชิาการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแมส่าบ
                        -                           -                          -                            -   10,000 -100.00 % 0

โครงการจัดเก็บและบันทกึ

ขอ้มูลพื้นฐานต าบลแมส่าบ
           9,774.00            10,150.00           10,150.00            12,121.00 10,000 0.00 % 10,000

โครงการจัดงานแขง่ขันกฬีา

ประชาชนสะเมงิสัมพันธ์
                        -              45,000.00                        -                            -   40,000 -100.00 % 0

โครงการจัดงานวันสตรอเบอร่ี

และของดอี าเภอสะเมงิประจ าปี
        100,000.00         130,650.00         120,000.00           100,000.00 100,000 0.00 % 100,000

โครงการจัดเวทปีระชาคมเพื่อ

จัดท าแผนชุมชน  และ

แผนพัฒนาสามปี

           10,000.00            10,000.00           10,000.00             10,000.00 10,000 0.00 % 10,000

โครงการเปดิอุทยานการศกึษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นแมตุ่งตงิ
                        -                           -                          -                            -   75,000 -100.00 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการปฏบิัตงิานของ

บุคลากร อบต.แมส่าบ

                        -           329,680.00                        -             200,000.00 440,000 -88.64 % 50,000

ยอดต่าง (%)

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ



 ป ี2552  ป ี2553  ป ี2554  ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการปฏบิัตงิานของ

สมาชกิสภาทอ้งถิ่น

           40,000.00                         -                          -                            -   20,000 -100.00 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร

ปอ้งกันไฟปา่
                        -             57,180.00                        -                            -   40,000 0.00 % 40,000

โครงการรณรงคก์อ่สร้างฝาย

เช็คแดมปเ์ฉลมิพระเกยีรติ
           10,000.00                         -                          -                            -   10,000 0.00 % 10,000

โครงการเวทปีระชาคมเพื่อ

จัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา

สามป ีอบต.แมส่าบ

           10,000.00                         -                          -                 9,500.00 0 0.00 % 0

โครงการศูนย์รวมขอ้มูลขา่วสาร

และการจัดซื้อจัดจา้งของ อปท.

อ าเภอสะเมงิ

                        -              60,000.00           39,662.93            39,691.07 45,000 -11.11 % 40,000

โครงการสง่เสริมสนับสนุนการ

แกไ้ขปัญหามลพษิทางอากาศ
          54,680.00            69,300.00           40,000.00             40,000.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนศูนย์ถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตรต าบลแม่

สาบ

           20,000.00            20,000.00           20,000.00                          -   10,000 100.00 % 20,000

โครงการสนับสนุนศูนย์

ประสานงานปอ้งกันและแกไ้ข

ปัญหายาเสพตดิต าบลแมส่าบ

           10,000.00           23,930.00                        -                            -   10,000 0.00 % 10,000

       175,632.47           13,625.00        153,198.11            28,390.00 60,000 -16.67 % 50,000

   1,014,342.47    1,299,474.75    1,294,276.14     1,099,802.37 1,539,540 -33.10 % 1,030,000

         73,823.80           49,390.00           51,434.00             66,560.00 101,400 -1.38 % 100,000วัสดุส านักงาน

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม

รวมค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ
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          25,433.90             6,433.80             5,312.55              6,755.00 30,000 0.00 % 30,000

          30,000.00           68,429.00           10,000.00            53,581.00 50,000 0.00 % 50,000

          14,800.00            36,000.00          10,352.25           68,487.35 70,000 -28.57 % 50,000

        208,414.00        257,233.50          84,380.80         274,217.50 195,000 2.56 % 200,000

          61,336.70            40,000.00             5,320.00                          -   20,000 0.00 % 20,000

                        -                           -                          -                            -   0 100.00 % 10,000

          12,080.00                         -               4,800.00            10,740.00 26,000 15.38 % 30,000

       425,888.40        457,486.30       171,599.60         480,340.85 492,400 -0.49 % 490,000

          28,505.23           31,152.90          44,082.84            45,821.91 60,000 16.67 % 70,000

         18,379.64           16,009.75          18,101.22            44,022.49 58,000 -13.79 % 50,000

             5,600.00             2,705.00            4,794.00              3,711.00 6,000 0.00 % 6,000

          50,924.98           40,222.85          45,179.70           64,738.75 70,000 0.00 % 70,000

       103,409.85           90,090.50       112,157.76         158,294.15 194,000 1.03 % 196,000

    1,681,520.22     2,022,046.55    1,718,816.00     2,135,055.87 2,705,520 -27.89 % 1,951,000

เคร่ืองปรับอากาศ ชนดิตัง้แขวน

ขนาด 30000 บทียูี
                        -                           -                          -                            -   37,300 -100.00 % 0

เคร่ืองปรับอากาศ ชนดิตดิผนัง 

ขนาด 12000 บทียูี
                        -                           -                          -                            -   17,900 -100.00 % 0

เคร่ืองปรับอากาศชนดิตัง้แขวน 

ขนาด 24000 บทียูี
                        -                           -                          -                            -   66,800 -100.00 % 0

ครุภัณฑส์ านักงาน

คา่บริการไปรษณีย์

คา่บริการสื่อสารและโทรคมนาคม

รวมค่าสาธารณูปโภค

รวมงบด าเนนิงาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุคอมพวิเตอร์

รวมค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

คา่ไฟฟา้

คา่บริการโทรศัพท์

วัสดุไฟฟา้และวทิยุ

วัสดุงานบา้นงานครัว

วัสดุยานพาหนะและขนสง่

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น

วัสดุการเกษตร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)
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เคร่ืองปรับอากาศชนดิตดิผนัง 

ขนาด 18000 บทียูี
                        -                           -                          -                            -   23,200 -100.00 % 0

ชุดรับแขกแบบไม ้มเีบาะวาง

เป็นกอ้น
                        -                           -                          -                            -   7,000 -100.00 % 0

โตะ๊ท างานส าหรับผู้บริหาร                         -                           -                          -                            -   0 100.00 % 21,500

รถจักรยานยนตข์นาด 110 ซซีี                         -                           -                          -                            -   0 100.00 % 37,500

เคร่ืองขยายเสยีง 1200 วัตต์                         -                           -                          -                            -   19,500 -100.00 % 0

กลอ้งถา่ยภาพนิ่ง ระบบดจิติอล

 ความละเอยีดไมน่อ้ยกวา่ 12 

ลา้นพกิเซล

                        -                           -                          -                            -   0 100.00 % 12,000

เคร่ืองตัดหญา้ แบบเข็น                         -                           -                          -                            -   0 100.00 % 13,000

เคร่ืองตัดหญา้สะพายขา้ง แบบ

ขอ้แข็ง
                        -                           -                          -                            -   9,500 -100.00 % 0

ตูเ้ย็น ขนาด 9 ควิบิ๊กฟุต                         -                           -                          -                            -   15,000 -100.00 % 0

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน

ส านักงาน
                        -                           -                          -                            -   0 % 28,000

ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่

ครุภัณฑไ์ฟฟา้และวทิยุ

ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑง์านบา้นงานครัว

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์
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เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับ

ส านักงาน (หนา้ขนาดไมน่อ้ยกวา่

 18 นิ้ว)

                        -                           -                          -                            -   15,000 -100.00 % 0

เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/ชนดิ 

LED ขาวด า (25หนา้/นาท)ี
                        -                           -                          -                            -   16,800 -100.00 % 0

เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/ชนดิ 

LED ส ีแบบ Network
                        -                           -                          -                            -   0 100.00 % 18,000

เคร่ืองส ารองไฟขนาด 750 VA                         -                           -                          -                            -   0 100.00 % 25,500

เตน้ทท์รงโคง้ ขนาด 

4.00x6.00 เมตร
                        -                           -                          -                            -   42,400 -100.00 % 0

                        -          165,217.37           56,620.00             60,640.20 182,000 -30.77 % 126,000

                        -          165,217.37           56,620.00            60,640.20 452,400 -37.78 % 281,500

                        -          165,217.37           56,620.00            60,640.20 452,400 -37.78 % 281,500

        232,000.00         127,000.00         129,000.00          129,000.00 81,000 123.46 % 181,000

                        -                           -                          -                            -   0 100.00 % 25,000

           60,000.00            20,000.00           20,000.00             50,500.00 25,000 -100.00 % 0

       292,000.00         147,000.00        149,000.00         179,500.00 106,000 94.34 % 206,000

       292,000.00         147,000.00        149,000.00         179,500.00 106,000 94.34 % 206,000

   4,671,240.22     5,061,505.92     4,616,812.00      6,127,065.07 7,507,220 -8.12 % 6,897,520

รวมเงนิอุดหนุน

รวมงบเงนิอุดหนุน

รวมงานบรหิารท่ัวไป

งานบรหิารงานคลัง

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ

เงนิอุดหนุนเอกชน

เงนิอุดหนุนกจิการที่เป็นสาธารณประโยชน์

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

ครุภัณฑอ์ื่น

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รวมค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน
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          41,880.00         174,540.00         144,460.00           156,000.00 252,360 28.55 % 324,420

            4,920.00           18,420.00             5,800.00              7,630.00 48,480 -100.00 % 0

                        -                           -                          -                            -   0 100.00 % 42,000

          97,440.00         101,520.00        107,640.00          119,880.00 20,560 -100.00 % 0

          18,000.00            18,000.00           18,000.00            18,000.00 3,000 -100.00 % 0

        143,280.00         149,040.00         155,040.00          181,800.00 176,000 4.18 % 183,360

          53,520.00           47,760.00          41,760.00            35,700.00 40,200 -18.81 % 32,640

        359,040.00         509,280.00       472,700.00          519,010.00 540,600 7.74 % 582,420

        359,040.00         509,280.00       472,700.00          519,010.00 540,600 7.74 % 582,420

                        -                           -                          -            115,410.00 70,000 -28.57 % 50,000

            7,800.00           23,400.00           21,600.00            18,000.00 30,000 -40.00 % 18,000

                        -                           -                          -                            -   4,000 -100.00 % 0

                300.00            56,020.00             2,181.00               2,693.00 30,000 -33.33 % 20,000

            8,100.00          79,420.00         23,781.00          136,103.00 134,000 -34.33 % 88,000

          11,200.00           27,050.00           18,200.00              3,315.00 40,000 -100.00 % 0

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร

เงนิชว่ยเหลอืคา่รักษาพยาบาล

รวมค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนักงานจา้ง

รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รวมงบบุคลากร

งบด าเนนิงาน

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนผู้ปฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชนแ์ก่

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นคา่เชา่บา้น

เงนิเดอืนพนักงาน

เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงาน

เงนิประจ าต าแหนง่

คา่จา้งลูกจา้งประจ า

เงนิเพิ่มตา่ง ๆของลูกจา้งประจ า

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง

งบบุคลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)
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คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการ (สว่นการคลัง)
          22,480.00           28,735.00           10,350.00            25,010.00 30,000 66.67 % 50,000

โครงการรณรงคก์ารช าระภาษี

ตรงเวลา
                        -                9,000.00           10,000.00               5,500.00 10,000 0.00 % 10,000

          33,680.00           64,785.00          38,550.00           33,825.00 80,000 -25.00 % 60,000

          12,886.85                         -            28,645.05              8,513.00 10,000 -100.00 % 0

            4,173.00                         -                          -                    500.00 5,000 -100.00 % 0

         17,059.85                         -            28,645.05              9,013.00 15,000 -100.00 % 0

         58,839.85         144,205.00          90,976.05         178,941.00 229,000 -35.37 % 148,000

      417,879.85         653,485.00        563,676.05         697,951.00 769,600 -5.09 % 730,420

   5,089,120.07    5,714,990.92    5,180,488.05      6,825,016.07 8,276,820 -7.84 % 7,627,940

คา่ใชจ้า่ยเพื่อการปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
                        -                           -                          -                            -   100,000 -100.00 % 0

โครงการฝึกทบทวนเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการปฏบิัตงิาน    

อปพร.

                        -             28,200.00             5,400.00             11,160.00 30,000 0.00 % 30,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

รวมงบด าเนนิงาน

รวมงานบรหิารงานคลัง

รวมแผนงานบรหิารงานท่ัวไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอัคคภีัย

งบด าเนนิงาน

รวมค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน

วัสดุคอมพวิเตอร์



 ป ี2552  ป ี2553  ป ี2554  ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

โครงการเฝ้าระวังและปอ้งกัน

อุบัตเิหตุชว่งเทศกาล
                        -             17,160.00           33,240.00            19,740.00 30,000 0.00 % 30,000

โครงการสนับสนุนศูนย์ปอ้งกัน

และบรรเทาสาธารณภัยต าบล

แมส่าบ

                        -                           -                          -                            -   10,000 0.00 % 10,000

                        -             45,360.00          38,640.00            30,900.00 170,000 -58.82 % 70,000

                        -             45,360.00          38,640.00            30,900.00 170,000 -58.82 % 70,000

-                    45,360.00         38,640.00                   30,900.00 170,000 -58.82 % 70,000

          38,640.00           30,900.00        170,000.00            30,900.00 170,000 -58.82 % 70,000

        238,211.00         255,240.00        288,940.00          171,420.00 185,160 7.39 % 198,840

          30,718.00           23,940.00           34,080.00            18,300.00 11,400 -21.05 % 9,000

                        -                           -                          -                            -   0 100.00 % 42,000

        518,840.00         554,640.00        125,580.00          129,320.00 42,300 -100.00 % 0

        203,160.00         193,680.00           36,000.00            74,880.00 11,700 -100.00 % 0

       990,929.00     1,027,500.00        484,600.00         393,920.00 250,560 -0.29 % 249,840

       990,929.00     1,027,500.00        484,600.00         393,920.00 250,560 -0.29 % 249,840

                        -                           -                          -            223,860.00 100,000 0.00 % 100,000

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนผู้ปฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชนแ์ก่

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

เงนิเดอืนพนักงาน

เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงาน

เงนิประจ าต าแหนง่

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง

เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนักงานจา้ง

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รวมงบบุคลากร

งบด าเนนิงาน

รวมค่าใช้สอย

รวมงบด าเนนิงาน

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอัคคภีัย

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

แผนงานการศึกษา

งานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)



 ป ี2552  ป ี2553  ป ี2554  ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

                356.00             1,700.00                        -                            -   30,000 -33.33 % 20,000

               356.00             1,700.00                        -           223,860.00 130,000 -7.69 % 120,000

        498,260.00         166,825.00         159,100.00          121,701.00 266,200 -0.83 % 264,000

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการ (สว่นการศกึษาฯ)
          52,768.00           39,648.00           50,302.00            10,480.00 30,000 66.67 % 50,000

โครงการจัดงานพุทธบูชา

ประเพณีย่ีเป็ง
                        -              14,000.00           30,000.00             24,000.00 24,000 0.00 % 24,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ           30,000.00            50,000.00           50,000.00            49,049.00 40,000 0.00 % 40,000

โครงการจา้งเด็กนักเรียน

นักศกึษาท างานชว่งปดิภาคเรียน
                        -               7,200.00          15,750.00            11,700.00 20,000 -50.00 % 10,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม

จริยธรรมแกบุ่คลากรของ อบต.

แมส่าบ

          30,000.00           11,520.00                        -                            -   20,000 0.00 % 20,000

โครงการวันบัณฑตินอ้ย            20,000.00            20,000.00           20,000.00             20,000.00 20,000 0.00 % 20,000

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการ

บริหารสถานศกึษา
                        -            462,620.00        382,200.00          367,440.00 352,880 30.47 % 460,400

โครงการแหเ่ทยีนวันเขา้พรรษา              6,000.00            13,000.00           10,500.00             10,000.00 10,000 0.00 % 10,000

โครงการไหว ้ปา๋รม ีสบืฮีต ตา๋ม

ฮอย สรงน้ าพระธาตุเจา้มอ่น

เปี๊ยะ

                        -                           -             55,000.00             45,000.00 50,000 0.00 % 50,000

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

เงนิชว่ยเหลอืคา่รักษาพยาบาล

รวมค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)



 ป ี2552  ป ี2553  ป ี2554  ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

โครงการอนุรักษป์ระเพณี

สงกรานตอ์ าเภอสะเมงิ
                        -                2,400.00             9,200.00               9,900.00 0 0.00 % 0

       637,028.00       787,213.00       782,052.00         669,270.00 833,080 13.84 % 948,400

        140,790.00           19,505.00          19,337.00              3,991.00 10,000 -100.00 % 0

          30,000.00                         -                          -                            -   30,000 0.00 % 30,000

          70,000.00              1,460.00                        -                 1,040.00 5,000 -100.00 % 0

       240,790.00           20,965.00          19,337.00              5,031.00 45,000 -33.33 % 30,000

      878,174.00        809,878.00        801,389.00         898,161.00 1,008,080 8.96 % 1,098,400

                        -                           -                          -                            -   0 100.00 % 100,000

       175,670.00         134,000.00         114,000.00             64,000.00 70,000 -100.00 % 0

       175,670.00         134,000.00        114,000.00            64,000.00 70,000 42.86 % 100,000

       175,670.00         134,000.00        114,000.00            64,000.00 70,000 42.86 % 100,000

   2,044,773.00    1,971,378.00    1,399,989.00      1,356,081.00 1,328,640 9.00 % 1,448,240

        553,055.00         611,155.00        629,407.32          698,142.00 694,680 -9.17 % 630,980

        553,055.00         611,155.00       629,407.32         698,142.00 694,680 -9.17 % 630,980

        553,055.00         611,155.00       629,407.32         698,142.00 694,680 -9.17 % 630,980

ค่าวัสดุ

คา่อาหารเสริม (นม)

รวมค่าวัสดุ

รวมงบด าเนนิงาน

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุนกจิการที่เป็นสาธารณประโยชน์

รวมเงนิอุดหนุน

รวมงบเงนิอุดหนุน

รวมงานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา

งบด าเนนิงาน

วัสดุคอมพวิเตอร์

รวมค่าวัสดุ

รวมงบด าเนนิงาน

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุนเอกชน

รวมค่าใช้สอย

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน

วัสดุงานบา้นงานครัว



 ป ี2552  ป ี2553  ป ี2554  ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

        619,680.00        795,184.00        764,088.00          735,956.00 741,520 42.52 % 1,056,800

        619,680.00        795,184.00        764,088.00         735,956.00 741,520 42.52 % 1,056,800

        619,680.00        795,184.00        764,088.00         735,956.00 741,520 42.52 % 1,056,800

   1,172,735.00     1,406,339.00    1,393,495.32      1,434,098.00 1,436,200 17.52 % 1,687,780

          70,480.00           72,450.00           66,460.00           78,380.00 80,000 -100.00 % 0

         70,480.00           72,450.00           66,460.00           78,380.00 80,000 -100.00 % 0

                        -                           -                          -                            -   0 100.00 % 80,000

                        -                           -                          -                            -   0 100.00 % 80,000

         70,480.00           72,450.00           66,460.00           78,380.00 80,000 0.00 % 80,000

         70,480.00           72,450.00           66,460.00           78,380.00 80,000 0.00 % 80,000

    1,243,215.00    1,478,789.00    1,459,955.32      2,868,559.00 2,844,840 13.05 % 3,216,020

                        -                           -                          -                            -   0 0.00 % 0

                        -                           -                          -                            -   0 0.00 % 0รวมงบลงทุน

แผนงานสาธารณสุข

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑอ์ื่น

รวมค่าครุภัณฑ์

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน

รวมค่าวัสดุ

รวมงบด าเนนิงาน

รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ

รวมแผนงานการศึกษา

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ

รวมเงนิอุดหนุน

รวมงบเงนิอุดหนุน

รวมงานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา

รวมค่าใช้สอย

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ

งบด าเนนิงาน

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ



 ป ี2552  ป ี2553  ป ี2554  ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

                        -                           -                          -                            -   0 100.00 % 150,000

        100,000.00          100,000.00         100,000.00           100,000.00 100,000 -100.00 % 0

        100,000.00         100,000.00         100,000.00          100,000.00 100,000 50.00 % 150,000

        100,000.00         100,000.00         100,000.00          100,000.00 100,000 50.00 % 150,000

        100,000.00         100,000.00         100,000.00          100,000.00 100,000 50.00 % 150,000

        100,000.00         100,000.00         100,000.00          100,000.00 100,000 50.00 % 150,000

โครงการบา้นทอ้งถิ่นไทย เทดิ

ไทอ้งคร์าชันฯ
                        -                           -             50,000.00             50,000.00 0 0.00 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

และสง่เสริมอาชพีกลุม่สตรี

แมบ่า้น

                        -             20,130.00           20,000.00             20,000.00 20,000 -100.00 % 0

โครงการฝึกอบรมและสง่เสริม

อาชพีผู้สูงอายุ
                        -              10,000.00                        -                            -   0 100.00 % 30,000

                        -             30,130.00          70,000.00            70,000.00 20,000 50.00 % 30,000

                        -             30,130.00          70,000.00            70,000.00 20,000 50.00 % 30,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

รวมค่าใช้สอย

รวมงบด าเนนิงาน

รวมงบเงนิอุดหนุน

รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวมแผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบด าเนนิงาน

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุนเอกชน

เงนิอุดหนุนกจิการที่เป็นสาธารณประโยชน์

รวมเงนิอุดหนุน

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)



 ป ี2552  ป ี2553  ป ี2554  ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

                        -                           -                          -                            -   0 100.00 % 100,000

          31,150.00                         -                          -               20,000.00 40,000 -100.00 % 0

          31,150.00                         -                          -              20,000.00 40,000 150.00 % 100,000

          31,150.00                         -                          -              20,000.00 40,000 150.00 % 100,000

          31,150.00           30,130.00          70,000.00            90,000.00 60,000 116.67 % 130,000

          31,150.00           30,130.00          70,000.00            90,000.00 60,000 116.67 % 130,000

        164,160.00         178,625.00        106,423.55          119,740.00 362,460 31.50 % 476,640

                        -                           -             13,110.00            16,840.00 46,480 -100.00 % 0

                        -                           -                          -                            -   0 100.00 % 42,000

           60,960.00            60,960.00          72,480.00            68,860.00 128,200 -0.03 % 128,160

          18,000.00            18,000.00           22,680.00            40,380.00 88,000 -0.18 % 87,840

       243,120.00        257,585.00        214,693.55         245,820.00 625,140 17.52 % 734,640

       243,120.00        257,585.00        214,693.55         245,820.00 625,140 17.52 % 734,640

                        -                           -                          -              47,685.00 70,000 -28.57 % 50,000

เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนักงานจา้ง

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รวมงบบุคลากร

งบด าเนนิงาน

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนผู้ปฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชนแ์ก่

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

งบบุคลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนักงาน

เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงาน

เงนิประจ าต าแหนง่

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง

รวมเงนิอุดหนุน

รวมงบเงนิอุดหนุน

รวมงานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบเงนิอุดหนุน

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

เงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุนเอกชน

เงนิอุดหนุนกจิการที่เป็นสาธารณประโยชน์



 ป ี2552  ป ี2553  ป ี2554  ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

                        -                           -                          -               16,500.00 22,500 -20.00 % 18,000

            2,250.00                         -                          -                3,874.00 8,000 0.00 % 8,000

          26,844.00             3,384.00             4,055.00               9,696.00 30,000 -33.33 % 20,000

          29,094.00             3,384.00             4,055.00           77,755.00 130,500 -26.44 % 96,000

        138,980.00           40,380.00           90,018.00            25,622.00 54,500 -100.00 % 0

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการ (สว่นโยธา)
          15,202.00           23,990.00           13,290.00              7,240.00 33,000 51.52 % 50,000

          79,000.00                         -               2,500.00             10,300.00 60,000 -100.00 % 0

       233,182.00           64,370.00        105,808.00            43,162.00 147,500 -66.10 % 50,000

          18,671.00             9,078.00           16,698.00              8,053.00 10,000 -100.00 % 0

        146,130.00         153,621.00        248,180.09          296,660.08 0 100.00 % 0

                        -                           -          178,244.00         171,626.75 100,000 -100.00 % 0

                        -                           -                          -                            -   5,000 -100.00 % 0

        164,801.00         162,699.00       443,122.09         476,339.83 115,000 -100.00 % 0

      427,077.00         230,453.00       552,985.09         597,256.83 393,000 -62.85 % 146,000

                        -                           -            67,034.30          106,012.00 0 0.00 % 0

                        -                           -            67,034.30          106,012.00 0 0.00 % 0รวมค่าครุภัณฑ์

วัสดุคอมพวิเตอร์

รวมค่าวัสดุ

รวมงบด าเนนิงาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม

รวมค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน

วัสดุกอ่สร้าง

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น

ค่าใช้สอย

คา่เชา่บา้น

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร

เงนิชว่ยเหลอืคา่รักษาพยาบาล

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

รวมค่าตอบแทน

รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ



 ป ี2552  ป ี2553  ป ี2554  ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

                        -                           -            67,034.30          106,012.00 0 0.00 % 0

       670,197.00        488,038.00       834,712.94         949,088.83 1,018,140 -13.51 % 880,640

                        -                           -                          -                            -   380,000 -47.37 % 200,000

                        -                           -                          -                            -   380,000 -47.37 % 200,000

                        -                           -                          -                            -   380,000 -47.37 % 200,000

โครงการกอ่สร้างอาคารที่จอดรถ                         -                           -                          -                            -   0 100.00 % 150,000

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กถนนบา้นนากู ่ม.9
                        -                           -                          -                            -   100,000 -100.00 % 0

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กในหมูบ่า้น (ซอยกองกลาง)

 หมู ่1

                        -                           -                          -                            -   100,000 -100.00 % 0

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กในหมูบ่า้น (ซอยเขา้พระ

ธาตุ) หมู ่7

                        -                           -                          -                            -   100,000 -100.00 % 0

วัสดุกอ่สร้าง

รวมค่าวัสดุ

รวมงบด าเนนิงาน

งบลงทุน

ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง

คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปการ

คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รวมงบลงทุน

รวมงานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบด าเนนิงาน

ค่าวัสดุ

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)



 ป ี2552  ป ี2553  ป ี2554  ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กในหมูบ่า้น (ตอ่บา้นพอ่

หลวง) หมู ่6

                        -                           -                          -                            -   100,000 -100.00 % 0

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กในหมูบ่า้น (แมตุ่งตงิ-ทุง่

โปง่) หมู่.5

                        -                           -                          -                            -   100,000 -100.00 % 0

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ม.1 จ านวน 2 จุด
                        -                           -                          -                            -   0 100.00 % 150,000

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ม.10
                        -                           -                          -                            -   0 100.00 % 150,000

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ม.3
                        -                           -                          -                            -   0 100.00 % 150,000

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ม.4
                        -                           -                          -                            -   0 100.00 % 150,000

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ม.5
                        -                           -                          -                            -   0 100.00 % 150,000

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ม.6 จ านวน 2 จุด
                        -                           -                          -                            -   0 100.00 % 150,000

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ม.7
                        -                           -                          -                            -   0 100.00 % 150,000

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ม.8
                        -                           -                          -                            -   0 100.00 % 150,000

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ม.9
                        -                           -                          -                            -   0 100.00 % 150,000

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)



 ป ี2552  ป ี2553  ป ี2554  ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

โครงการกอ่สร้างถังเก็บน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2
                        -                           -                          -                            -   0 100.00 % 150,000

ปรับปรุงถนนดนิ จ านวน 2 จุด

พร้อมกอ่สร้างรางระบายน้ ารูป

ตัวยู (ฝาตระแกรงเหล็ก) บา้น

ทุง่ยาว ม.10

                        -                           -                          -                            -   100,000 -100.00 % 0

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ

และสิ่งกอ่สร้าง
                        -                           -                          -                            -   0 100.00 % 50,000

ปรับปรุงพื้นที่ปา่ชา้บา้นงิ้วเฒา่

เหนอื
                        -                           -                          -                            -   20,000 -100.00 % 0

                        -                           -                          -                            -   620,000 174.19 % 1,700,000

                        -                           -                          -                            -   620,000 174.19 % 1,700,000

                        -                           -                          -                            -   1,000,000 90.00 % 1,900,000

                        -                           -                          -           949,088.83 2,018,140 37.78 % 2,780,640

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง

รวมค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง

รวมงบลงทุน



 ป ี2552  ป ี2553  ป ี2554  ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

        117,226.00         112,220.00       112,775.10         110,277.00 119,700 -26.48 % 88,000

                        -             48,000.00           53,000.00            58,000.00 78,000 15.38 % 90,000

                        -                           -                          -              57,000.00 200 50600.00 % 101,400

        299,000.00         246,504.00        158,400.00          182,500.00 76,000 128.95 % 174,000

        416,226.00        406,724.00       324,175.10        407,777.00 273,900 65.53 % 453,400

          73,000.00            63,015.00             7,050.00             65,500.00 78,100 17.80 % 92,000

          73,000.00           63,015.00            7,050.00            65,500.00 78,100 17.80 % 92,000

       489,226.00        469,739.00       331,225.10        473,277.00 352,000 54.94 % 545,400

       489,226.00        469,739.00       331,225.10        473,277.00 352,000 54.94 % 545,400

       489,226.00        469,739.00       331,225.10        473,277.00 352,000 54.94 % 545,400

   6,991,351.07    7,824,548.92    7,311,668.47    11,336,840.90 13,010,000 11.61 % 14,520,000

รวมงบกลาง

รวมแผนงานงบกลาง

รวมทุกแผนงาน

รายจา่ยตามขอ้ผูกพัน

รวมงบกลาง

บ าเหน็จ/บ านาญ

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น

ทอ้งถิ่น (กบท.) รวมบ าเหน็จ/บ านาญ

รวมงบกลาง

เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม

เบี้ยยังชพีผู้ปว่ยโรคเอดส์

ส ารองจา่ย

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

     ประจ าปีงบประมาณ 2557    

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

อ าเภอ สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,520,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 545,400 บาท 

 
 งบกลาง (510000) รวม 545,400 บาท 

 
   งบกลาง (510000) รวม 453,400 บาท 

 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) จ ำนวน 88,000 บำท 

 
    

เพื่อจำ่ยสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนำยจำ้งและผูป้ระกันตน 

ในอัตรำรอ้ยละ 10 ของนำยจำ้ง  ของพนักงำนจำ้งสังกัดองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแมส่ำบ  

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท., และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 24 

ลงวันที่ 11  ก.พ. 2548 เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง  

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

   

 
  เบีย้ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (110900) จ ำนวน 90,000 บำท 

 
    

เพื่อจำ่ยเป็นเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตำมหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวง 

มหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงนิสงเครำะหเ์พื่อกำรยังชีพขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นฯ จ ำนวน 15 รำย  

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำงสังคม

อยู่เย็นเป็นสุขและปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2557-2559  

หนำ้ 80) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทยเรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท า

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ อปท.  
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เงนิอุดหนุนทั่วไป ส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข และการ

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

 
  ส ำรองจำ่ย (111000) จ ำนวน 100,000 บำท 

 
    

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกรณีฉุกเฉินจ ำเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สำมำรถ

คำดกำรณล์่วงหน้ำได้ เช่น กำรเกิดสำธำรณภัยต่ำงๆ(อุทกภัย, 

วำตภัย,ภัยแล้ง,ภัยหนำว,อัคคีภัย ฯลฯ) หรอืกรณีที่มคีวำมจ ำเป็น 

ต้องจ่ำยนอกเหนอืจำกที่งบประมำณตั้งไว้ หรอืกรณีที่มีหนังสอื 

สั่งกำรใหเ้บิกจ่ำยจำกเงนิประเภทนี้  

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การตั้งงบประมาณในการแก้ไข

ปัญหาความเดือนร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวติ 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

   

 
  รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน (111100) จ ำนวน 174,000 บำท 

 
    

เพื่อจ่ำยเป็น 

1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลแมส่ำบ  

จ ำนวน 49,400 บำท 

โดยจ่ำยสมทบร้อยละ 35 ของจ ำนวนเงินที่ได้รับอุดหนุนจำกส ำนักงำน

หลักประกันสุขภำพ คนละ 40 บำท โดยคิดจำกจ ำนวนประชำกร 

ของต ำบล จ ำนวน 3,512 คน  ณ.31 กรกฎำคม 2556 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องซักซ้อมความเข้าใจการ

บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน ปี 2554 

ที่ปท. 0037/3/ว. 20502 ลว. 2 ธ.ค. 2553 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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2.เงนิช่วยกำรศกึษำ (ทุนกำรศึกษำต่อ) จ ำนวน 126,000 บำท 

โดยจ่ำยเป็นทุนกำรศกึษำต่อในระดับปริญญำตรีและปริญญำโทของ

บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแมส่ำบ ทั้งฝำ่ยกำรเมอืงและฝ่ำย

ประจ ำแยกเป็นระดับปริญญำตร ี1 รำย ระดับปริญญำโท 1 รำย 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ซักซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณ

เพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรขีององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

 
  บ าเหน็จ/บ านาญ (120100) รวม 92,000 บาท 

 
  เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ ำนวน 92,000 บำท 

 
    

เพื่อจำ่ยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  

โดยค ำนวณจำกยอด 1% ของเงนิรำยได้ไม่รวมเงนิอุดหนุน 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุน

บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  งานบรหิารทั่วไป รวม 6,897,520 บาท 

    งบบุคลากร(520000) รวม 4,459,020 บาท 

      เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)(521000) รวม 2,459,880 บาท 

      เงินเดอืนนำยก/รองนำยก  (210100) จ ำนวน 495,840 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นเงินเดือนของผู้บริกำรท้องถิ่นได้แก่ 

1.เงินเดอืนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ 

อัตรำละ 19,680 บำท/เดือน 
 

2.เงินเดอืนรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 อัตรำ 

อัตรำละ 10,820 บำท/เดือน 

โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทั้งน้ีค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 

      

      เงินคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหนง่นำยก/รองนำยก  (210200) จ ำนวน 38,400 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหนง่ผูบ้ริหำรท้องถิ่น ได้แก ่

1.ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

จ ำนวน 1 อัตรำ อัตรำละ 1,600 บำท/เดือน 
 

2.ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

จ ำนวน 2 อัตรำ อัตรำละ 800 บำท/เดือน 

โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทั้งน้ีค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

 

      

      เงินคำ่ตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก  (210300) จ ำนวน 38,400 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษแก่ผู้บริหำรท้องถิ่นได้แก่ 

1.ค่ำตอบแทนพิเศษนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

จ ำนวน 1 อัตรำ อัตรำละ 1,600 บำท/เดือน 
 

2.ค่ำตอบแทนพิเศษรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

จ ำนวน 2 อัตรำ อัตรำละ 800 บำท/เดือน 

โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทั้งน้ีค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
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      เงินคำ่ตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำ นำยก อบต.  (210400) จ ำนวน 82,560 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

จ ำนวน 1 อัตรำ อัตรำละ 6,880 บำท/เดือน 

โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทั้งน้ีค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 

      

      เงินคำ่ตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (210600) จ ำนวน 1,804,680 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ได้แก่ 

1.ค่ำตอบแทนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

จ ำนวน 1 อัตรำ อัตรำละ 10,820 บำท/เดือน 
 

2.ค่ำตอบแทนรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

จ ำนวน 1 อัตรำ อัตรำละ 8,850 บำท/เดือน 

 
 

3.ค่ำตอบแทนเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

จ ำนวน 1 อัตรำ อัตรำละ 6,880 บำท/เดือน 
 

4.ค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

จ ำนวน 18 อัตรำ อัตรำละ 6,680 บำท/เดือน 

โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทั้งน้ีค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

โดยถอืปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิค่าตอบ 

แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ พ.ศ.2554 
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      เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)(522000) รวม 1,999,140 บาท 

      เงินเดือนพนักงำน  (220100) จ ำนวน 1,124,100 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลสังกัดส ำนักงำนปลัดองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ จ ำนวน 6 อัตรำพร้อมเงนิปรับปรุงประจ ำปี 

โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทั้งน้ีค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 

      

      เงินเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนักงำน  (220200) จ ำนวน 139,680 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำว,เงินเพิ่มตำมคุณวุฒิที่เป็น

คุณวุฒิเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง,เงินคำ่ตอบแทนรำยเดือนส ำหรับพนักงำน

ระดับผูบ้ริหำร(ปลัด.อบต.ระดับ 8) ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลสังกัด

ส ำนักงำนปลัดฯจ ำนวน 6 อัตรำ 

โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทั้งน้ีค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 

      

      เงินประจ ำต ำแหน่ง  (220300) จ ำนวน 109,200 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นเงินประจ ำต ำแหนง่ของพนักงำนส่วนต ำบลต ำแหน่งผูบ้ริหำร 

(ปลัด อบต.ระดับ 8)  จ ำนวน 1 อัตรำ   อัตรำละ 5,600 บำท/เดือน 

และเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบลต ำแหนง่นักบริหำร 

(หัวหนำ้ส ำนักงำนปลัดฯ) จ ำนวน 1 อัตรำ  อัตรำละ 3,500 บำท/เดือน 

โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทั้งน้ีค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 

      

      ค่ำจำ้งลูกจ้ำงประจ ำ  (220400) จ ำนวน 134,160 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจ้ำงลูกจำ้งประจ ำและเงินปรับปรุงคำ่จำ้งประจ ำปีให้แก่

ลูกจำ้งประจ ำสังกัดส ำนักงำนปลัดฯ จ ำนวน 1 อัตรำ 

โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทั้งน้ีค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 

      

      เงินเพิ่มต่ำง ๆของลูกจำ้งประจ ำ   (220500) จ ำนวน 50,880 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำวให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำสังกัด

ส ำนักงำนปลัดฯ จ ำนวน 1 อัตรำ 

โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทั้งน้ีค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

 

 

      



44 

      ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (220600) จ ำนวน 329,520 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำง สังกัดส ำนักงำนปลัดองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 4 อัตรำ แบ่งเป็นพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 

จ ำนวน 3 อัตรำ  และพนักงำนจ้ำงทั่วไปจ ำนวน 1 อัตรำ 

โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทั้งน้ีค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 

      

      เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจำ้ง   (200700) จ ำนวน 111,600 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจำ้งสังกัด 

ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน 4 อัตรำ   คือ 

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 3 อัตรำ และพนักงำนจำ้งทั่วไป 

จ ำนวน 1 อัตรำ 

โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทั้งน้ีค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 

โดยถอืปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ  

-บัญชีเงนิเดือนข้าราชการพลเรอืน ตามพระราชกฤษฎีกาการปรับ

เงนิเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2554 

-ประกาศของ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ

ก าหนดอัตราเงินเดือนและจ านวนเงินที่ปรับเพิ่มส าหรับคุณวุฒิที่ 

ก.พ. หรอืคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน

รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณวุฒิเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีได้รับ

แต่งตั้ง 

-ประกาศของ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์การให้

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ 

อปท.ได้รบัเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน

นอกเหนือจากเงนิเดือนของข้าราชการ 

-ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลเรื่องก าหนด

หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบลได้รับเงนิค่าตอบแทน

นอกเหนือจากเงนิเดือน 

-ประกาศของ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) 

      



45 

    งบด าเนินงาน (530000) รวม 1,951,000 บาท 

      ค่าตอบแทน (531000) รวม 235,000 บาท 

      ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100) จ ำนวน 150,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์ 

ต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อันได้แก่ 

1.ค่ำตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิผูต้รวจรำยงำนและประเมินควำมช ำนำญ 

หรอืควำมเช่ียวชำญผลงำนวิชำกำรของพนักงำนผูข้อรับกำรประเมนิ 

จ ำนวน 20,000 บำท 
 

2.ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรเปิดซองรำคำ,ประกวดรำคำ,

คณะกรรมกำรตรวจรับงำนจำ้งต่ำงๆ จ ำนวน  10,000 บำท 
 

3.ค่ำตอบแทน,ค่ำท ำขวัญใหแ้ก่พนักงำน,ลูกจำ้งประจ ำ,พนักงำนจำ้ง 

หรอืบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ไป

ปฏิบัติงำนฝำ่อันตรำยเป็นครั้งครำว หรอืกรณีได้รับอุบัติเหตุระหว่ำง

ปฏิบัติหน้ำที่  จ ำนวน 10,000 บำท 
 

4.ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ในกำรเลือกตั้ง  จ ำนวน 10,000 บำท 
 

5.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 

ลูกจำ้งประจ ำและพนักงำนจำ้งขององค์กำรบริกำรส่วนต ำบลที่ผ่ำน

เกณฑก์ำรประเมินและมีสทิธิ์ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ 

จ ำนวน 100,000 บำท 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

คณะกรรมการด าเนินการซื้อหรอืการจ้าง คณะกรรมการตรวจการ

จ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ อปท. 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการจัดเตรยีมค่าใช้จ่าย

ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรอืผู้บริหารท้องถ่ินในส่วน

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับผิดชอบ 
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-ประกาศ ก.อบต.เรื่องก าหนดเงื่อนไขและวิธีการก าหนดประโยชน์

ตอบแทนอื่นส าหรับข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถ่ินเป็นกรณี

พิเศษ 
 

      ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  (310300) จ ำนวน 7,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของพนักงำน

ส่วนต ำบล ลูกจำ้งประจ ำ พนักงำนจ้ำง หรอืบุคคลอื่นที่ได้รับค ำสั่งให้

ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรปกติ วันหยุดรำชกำรซึ่งเป็นงำนเร่งดว่นหรือ

เป็นงำนที่ไม่อำจท ำให้แลว้เสร็จในเวลำรำชกำรได้  

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

      

      ค่ำเชำ่บ้ำน  (310400) จ ำนวน 18,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลซึ่งมีสทิธิเบิกค่ำเชำ่บ้ำนได้ 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

      

      เงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร   (310500) จ ำนวน 10,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศกึษำของบุตรของผู้บริหำรและพนักงำน

ส่วนต ำบล ที่มสีิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้ 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 ถงึ ฉบับที่ 3 

พ.ศ.2549 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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      เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล   (310600) จ ำนวน 50,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลของผูบ้ริหำรพนักงำนสว่น

ต ำบลและลูกจำ้งประจ ำซึ่งมีสทิธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลได้ 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2549 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

      

      ค่าใช้สอย (532000) รวม 1,030,000 บาท 

      รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  (230100) จ ำนวน 200,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยต่ำงๆเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ดังนี้ 

1.ค่ำจัดท ำเอกสำร,ค่ำถ่ำยเอกสำร,ค่ำเย็บหรอืเข้ำเล่มท ำปกหนังสอื 

จ ำนวน  5,000 บำท 

2.ค่ำโฆษณำและเผยแพร่   จ ำนวน 10,000 บำท 

โดยจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยหรือแผงปิดประกำศ ค่ำจำ้งท ำโปสเตอร์ 

กำรบันทึกภำพยนต์ วดีีโอ วีดีทัศน์กำรจัดท ำเว๊ปไซด์ ค่ำล้ำงอัดขยำยรูป

ถ่ำย กำรจ้ำงโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และเผยแพรก่ิจกำรขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล ในสื่อประเภทต่ำงๆ เชน่ วทิยุกระจำยเสียง โทรทัศน์ 

หนังสือพมิพ์ วำรสำรแผ่นพับ ป้ำยประชำสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ตำ่งๆ ฯลฯ 
 

3.ค่ำจำ้งเหมำบริกำรต่ำงๆ    จ ำนวน 185,5000 บำท 

โดยจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงเหมำท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด

ซึ่ง มิใช่กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเตมิ เสริมสร้ำงครุภัณฑ ์หรือ

สิ่งก่อสร้ำง ฯลฯ 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา 

บริการของ อปท. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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      รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร   (320200) จ ำนวน 100,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็น 

1.ค่ำรับรอง 

1.1ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    

จ ำนวน 10,000 บำท 

โดยจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคลเช่น 

ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำรค่ำใช้จ่ำยที่

เกี่ยวเนื่องในกำรเลีย้งรับรอง รวมทั้งค่ำบริกำรซึ่งจ ำเป็นต้องจ่ำยที่

เกี่ยวกับกำรรับรอง รวมทั้งเพื่อเป็นค่ำรับรองในกำรตอ้นรับบุคคล หรอื

คณะบุคคลที่มำนิเทศตรวจงำน หรอืเยี่ยมชมหรอืทัศนศกึษำ 

ดูงำน ฯลฯ 
 

1.2ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น     จ ำนวน 10,000 บำท 

โดยจ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่นเช่น ค่ำอำหำร 

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร รวมถึง

ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องในกำรเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่ำบริกำรซึ่งจ ำเป็นต้อง

จำ่ยที่เกี่ยวกับกำรรับรอง 
 

2.ค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดงำน จัดกิจกรรม นทิรรศกำร ประกวดแขง่ขันและ

งำนพิธีต่ำงๆ  

จ ำนวน  10,000 บำท 

โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน จัดกิจกรรม จัดนทิรรศกำรประกวด 

กำรแขง่ขัน และพิธีต่ำงๆ รวมถึงสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมของกลุ่มต่ำงๆ

ในต ำบล เชน่ กิจกรรมส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย กิจกรรมเด็กและ

เยำวชน งำนประกวด กำรแข่งขันต่ำงๆ งำนพิธีกำรอื่นๆ ฯลฯ ซึ่งอยู่ใน

อ ำนำจหน้ำที่โดยจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำตอบแทนกรรมกำร

ตัดสิน ค่ำตอบแทน เบี้ยเลี้ยงเจำ้หน้ำที่ หรอื ผูม้ำช่วยปฏิบัติงำน          

ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน  แบบพิมพ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์  

ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำป้ำย ค่ำสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ  ค่ำประชำสัมพันธ์ทำงสื่อ

ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำดอกไม้ กระเชำ้ดอกไม้ 

ค่ำเตรียมและแต่งสถำนที่ ค่ำของขวัญ หรอืเงนิรำงวัล ค่ำจำ้งเหมำ

บริกำรตำ่งๆและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น ฯลฯ 
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3.ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธี พิธีทำงศำสนำ งำนประเพณีและ 

วันส ำคัญต่ำงๆ    จ ำนวน 60,000 บำท 

โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธีและวันส ำคัญต่ำงๆเช่นวันเฉลิม

พระชนมพรรษำฯกิจกรรมทำงศำสนำและรัฐพิธีตำ่งๆ โดยจ่ำยเป็นค่ำ 

จัดท ำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่ำเตรียมและตกแต่งสถำนที่ ค่ำจัดซื้อผ้ำแพร 

ผำ้ริว้ ธงชำติ ธงสัญลักษณ์ ธูปเทียนแพร ดอกไม้ ป้ำยสัญลักษณ์ พรม

ลำดพระบำท โต๊ะหมู่บูชำ พำนพุ่มถวำยสักกำระ    พวงมำลำ พวงมำลัย 

ค่ำดอกไม้ กระเชำ้ดอกไม้ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ

เครื่องดื่ม ค่ำวงดุริยำงค์ ค่ำจำ้งเหมำบริกำรตำ่งๆและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 
 

4.ค่ำของขวัญ ของรำงวัลหรอืเงินรำงวัล   จ ำนวน 5,000 บำท 

โดยจ่ำยเป็นค่ำของขวัญ ของรำงวัล และเงินรำงวัลในงำนพิธีตำ่งๆ หรอื

งำนกิจกรรมตำ่งๆ ของท้องถิ่น และของที่ระลึกมอบ หรอืแลกเปลี่ยน

ให้แก่หน่วยงำน บุคคล แขกผูม้ำเยือน หรอืมำช่วยปฏิบัติงำนหรอืบริจำค

ทรัพย์สินช่วยเหลือกิจกำรขององค์กำร    บริหำรส่วนต ำบล 
 

5.ค่ำพวงมำลัย กระเชำ้ กระเชำ้ดอกไม้และพวงมำลำ  

จ ำนวน 5,000 บำท 

โดยจ่ำยเป็นค่ำพวงมำลัย กระเช้ำดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงมำลำ

เพื่อใช้ในงำนพิธีต่ำงๆ หรอืในงำนกิจกำรของ อบต. 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและการ

เบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองของ อปท. 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

ต่างๆของ อปท. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เขำ้ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 

(320300) 

จ ำนวน  680,000   บำท 

        
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก

รำชอำณำจักร 

จ ำนวน 150,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของผู้บริหำรท้องถิ่น 

สมำชิกสภำฯ พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำพนักงำนจ้ำง รวมถึงผูท้ี่

ได้รับค ำสั่งจำกนำยกฯ ให้ปฏิบัติหน้ำที่เพื่อประโยชน์ขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล โดยจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนยีมและค่ำลงทะเบียนกำรฝึกอบรม

ประชุม สัมมนำต่ำงๆ ค่ำเบีย้เลีย้งเดินทำง  ค่ำพำหนะ   ค่ำเช่ำที่พัก  

ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงดว่นพิเศษ 

ค่ำธรรมเนียมในกำรใชส้นำมบิน  ทั้งนีใ้ห้รวมถึง ค่ำธรรมเนียมป้ำย

ยำนพำหนะ ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมที่ดนิ หรอืค่ำธรรมเนียม

ใดๆที่สำมำรถเบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยนี้ได้ 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 

อปท. พ.ศ.2549 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

      

        ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง จ ำนวน 20,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรเลือกตั้งตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

ก ำหนด   โดยจ่ำยเป็น คำ่ประชำสัมพันธ์  ค่ำป้ำย ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำ

แบบพิมพ์ ค่ำฝกึอบรม ค่ำอุปกรณ์ค่ำวัสดุ และค่ำจำ้งเหมำบริกำรตำ่งๆ

ที่จ ำเป็น ฯลฯ 

โดยถอืปฏิบัติตาม  

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการจัดเตรยีมค่าใช้จ่าย

ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรอืผู้บริหารท้องถ่ินในส่วน

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับผิดชอบ 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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        โครงกำร อบต.เคลื่อนที่พบประชำชน จ ำนวน 20,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร อบต.เคลื่อนที่พบประชำชน โดยจ่ำย

เป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร

ว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นส ำหรับใหบ้ริกำรประชำชน 

ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์คำ่ล้ำงอัดรูป ค่ำเช่ำเครื่องเสียง 

ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ค่ำสื่อสิ่งพิมพ์ตำ่งๆค่ำป้ำย ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ 

และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ  

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

ประสิทธิภำพ ควำมโปร่งใส เป็นประชำธิปไตยและเป็นธรรมในกำร

บริกำร และปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557 -2559  

หนำ้ 94)    

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
 

      

        โครงกำรขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste) จ ำนวน 150,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมให้ชุมชนเป็นผู้จัดกำรปัญหำขยะใน

ชุมชน โดยมีกิจกรรมย่อยในโครงกำร คือกิจกรรมธนำคำรขยะ,กิจกรรม

ธนำคำรศูนย์บำท,กิจกรรมนอกบ้ำนหน้ำบ้ำนน่ำมอง,กิจกรรมทอดผ้ำป่ำ

ขยะ โดยจ่ำยเป็นค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำเอกสำร   

ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ค่ำหัวเชื้อน้ ำยำ สำรเคมี ค่ำป้ำย ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

ต่ำงๆ ทีส่ำมำรถเบิกจ่ำยได้จำกหมวดรำยจำ่ยนี้ 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรด ำรง

ควำมเป็นฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและพลังงำนสะอำด และ

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557-2559 หนำ้ 71) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

      



52 

        โครงกำรแข่งขันกีฬำประชำชนต ำบลแมส่ำบต้ำนภัยยำเสพติด จ ำนวน 50,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำประชำชนต ำบล หรือกำร

จัดกำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงหน่วยงำน องค์กร กลุ่มประชำชนภำยใน

ท้องถิ่นหรือร่วมกับท้องถิ่นอื่นๆ  โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิธีกร

ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสินและเจ้ำหน้ำที่ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำอำหำร  

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มค่ำยำเวชภัณฑ์ ค่ำป้ำย ค่ำอุปกรณ์กีฬำ 

ค่ำชุดนักกีฬำพร้อมรองเท้ำและถุงเท้ำ ค่ำเช่ำและบ ำรุงสถำนที่       ค่ำ

เตรียมสนำม ค่ำเตรียมสถำนที่แข่งขัน ค่ำโล่รำงวัลเหรียญรำงวัลถ้วย

รำงวัล ค่ำเงินรำงวัลหรือของรำงวัล ค่ำดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ค่ำเช่ำ

เครื่องเสียง ค่ำตอบแทนประธำนในพิธี ค่ำพำหนะ ค่ำบ ำรุงทีม รวมถึง

ค่ ำจ้ ำง เหมำบริก ำรต่ ำ งๆและค่ ำ ใ ช้จ่ ำยที่ เ กี่ ย วข้ องอื่ นๆ  ฯลฯ  

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรสร้ำง

สังคมอยู่เย็นเป็นสุขและปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ .ศ.2557-

2559 หนำ้ 89) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

      

        โครงกำรจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐำนต ำบลแม่สำบ จ ำนวน 10,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่ผู้จัดเก็บและบันทึกข้อมูลควำมจ ำเป็น

พืน้ฐำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 เพื่อน ำมำใช้เป็นข้อมูลในกำร

จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  

(สอดคล้องกับยุทธศำตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

ประสิทธิภำพ ควำมโปร่งใส เป็นประชำธิปไตยและเป็นธรรมในกำร

ให้บริกำรและปรำกฎในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557-2559  

หนำ้97)   

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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        โครงกำรจัดงำนวันสตรอเบอรี่และของดี อ.สะเมิงประจ ำปี พ.ศ.2557 จ ำนวน 100,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดงำนวันสตรอเบอรี่และของดอี ำเภอสะเมิง

ประจ ำปีพ.ศ. 2557 เชน่ ค่ำจำ้งเหมำจัดท ำซุ้มจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

ชุมชน,ค่ำจ้ำงเหมำท ำรถขบวน,ค่ำจำ้งเหมำจัดรูปขบวน,ค่ำจำ้งเหมำรถ

รับส่งผูเ้ข้ำร่วมขบวน,ค่ำจำ้งเหมำท ำอำหำรเลี้ยงผู้เข้ำร่วมขบวน รวมถึง

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

ควำมมั่นคงอย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง และปรำกฏใน

แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2557-2559 หน้ำ 75) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

      

        
โครงกำรจัดเวทีประชำคมเพื่อจัดท ำแผนชุมชน พ.ศ.2557 และ

แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2558-2560 

จ ำนวน 10,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดกิจกรรมเวทีประชำคมเพื่อจัดท ำแผน

ชุมชน,แผนพัฒนำสำมปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแมส่ำบ เชน่ 

ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำกระดำษและ

เครื่องเขยีน ค่ำแบบพิมพ์ ค่ำป้ำย ค่ำจำ้งเหมำบริกำรเย็บเล่ม ค่ำถ่ำย

เอกสำร ค่ำเบีย้เลีย้งค่ำตอบแทนวิทยำกรค่ำของขวัญหรอืของที่ระลึก 

และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (สอดคล้องกับยุทธศำตรก์ำรพัฒนำจังหวัด

เชยีงใหม่ด้ำนกำรสร้ำงประสิทธิภำพ ควำมโปร่งใสเป็นประชำธิปไตย 

และเป็นธรรมในกำรให้บริกำร และปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี  

พ.ศ. 2557-2559 หน้ำ 94)  

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อส่งเสริม 

สนับสนุน การจัดท าแผนชุมชน และกิจกรรมประชาคมแผนชุมชน 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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โครงกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร  

อบต.แมส่ำบ 

จ ำนวน 50,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม สัมมนำทัศนศึกษำ ดู

งำนภำยในประเทศ หรอืต่ำงประเทศของผูบ้ริหำรพนักงำน พนักงำนจำ้ง 

ลูกจำ้งประจ ำ สมำชิกสภำฯ ผู้น ำชุมชนตัวแทนกลุ่มต่ำงๆ เพื่อพัฒนำ

ศักยภำพและประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ โดยจ่ำยเป็น  

ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรองคำ่กระดำษและเครื่องเขียน คำ่แบบพิมพ์ 

ค่ำจัดท ำเอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้  

ของที่ระลึก ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำอำหำรว่ำงและ

เครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำบ ำรุงสถำนที่ ค่ำของขวัญ ของที่ระลึก ค่ำจ้ำง

เหมำบริกำรต่ำงๆ และค่ำใช้จำ่ยอื่นที่จ ำเป็น ฯลฯ 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

ประสิทธิภำพควำมโปร่งใสเป็นประชำธิปไตยและเป็นธรรมในกำร

ใหบ้ริกำรและปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปีพ.ศ. 2557-2559  

หนำ้93) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 

อปท. พ.ศ.2549 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

      

        โครงกำรฝกึอบรมอำสำสมัครป้องกันไฟป่ำ จ ำนวน 40,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม

ค่ำเอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบ ำรุงสถำนที่ค่ำพำหนะ ค่ำ

ป้ำย ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมอำสำสมัคร

ป้องกันไฟป่ำ ต ำบลแม่สำบ   (สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

จังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรด ำรงควำมเป็นฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ 

สิ่งแวดล้อมและพลังงำนสะอำด และปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 

2557-2559 หนำ้ 74)   

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อ

ส่งเสรมิ ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ
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ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว และปรับปรุงทัศนียภาพ และ

ส่งเสรมิการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 
 

        โครงกำรรณรงค์ก่อสร้ำงฝำยเช็คแดมป์เฉลิมพระเกียรติฯ จ ำนวน 10,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรก่อสร้ำงและซ่อมแซมฝำยกั้นน้ ำล ำธำร

(Check Damp) หรอืฝำยแม้ว ตำมแนวพระรำชด ำริโดยจ่ำยเป็นค่ำอำหำร 

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำจัดสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำยผ้ำ ค่ำ

วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น ฯลฯ  

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรด ำรง

ควำมเป็นฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและพลังงำนสะอำด และ

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557-2559 หนำ้ 73) 

ทั้งน้ีใหต้ั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณส าหรับ

กิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติไว้ให้เพียงพอฯลฯ 
 

      

        
โครงกำรศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรและกำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น   อ ำเภอสะเมิง 

จ ำนวน 40,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรด ำเนินงำนของศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรและ

กำรจัดซือ้จัดจ้ำงของ อปท.อ ำเภอสะเมิง อำทิเช่น คำ่วัสดุ อุปกรณ์ใน

กำรด ำเนินงำน ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรตำ่งๆ ค่ำสำธำรณูปโภคและค่ำใช้จำ่ย

อื่นๆที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรจัดกำรศูนย์  

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรสร้ำง

ประสิทธิภำพ ควำมโปร่งใสเป็นประชำธิปไตยและเป็นธรรมในกำร

ให้บริกำร และปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557-2559  

หนำ้ 97)    

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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        โครงกำรสนับสนุนศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรต ำบลแมส่ำบ จ ำนวน 20,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรด ำเนินงำนของศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

กำรเกษตรประจ ำต ำบลแม่สำบ เชน่ คำ่เบีย้ประชุม ค่ำตอบแทน 

กรรมกำร ค่ำใช้จำ่ยในกำรด ำเนนิกำรจัดท ำแผนส่งเสริมกำรเกษตร 

กำรจัดอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ทำงกำรเกษตร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ  

และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำน  

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

ควำมมั่งคั่งอย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง และปรำกฏใน

แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2557-2559 หนำ้ 87) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณตาม

ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

        
โครงกำรสนับสนุนศูนย์ประสำนงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

ต ำบลแมส่ำบ 

จ ำนวน 10,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรปฏิบัติงำนของศูนย์ประสำนงำนป้องกัน 

และแก้ไขปัญหำยำเสพติดต ำบลแมส่ำบ โดยจ่ำยเป็น คำ่เบีย้เลีย้ง 

ผูม้ำปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ฯ ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกตรวจ 

ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนประจ ำศูนย์และค่ำใช้จำ่ยอื่นๆ 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

ควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมสงบสุขของประชำชน และปรำกฏใน

แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2557-2559 หน้ำ 89) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยเรื่องการตั้ง

งบประมาณเพื่อด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา 

เสพติด กิจกรรมการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และการ

ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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      ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (320400) จ ำนวน 50,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็น 

ค่ำบ ำรุงรักษำหรอืซ่อมแซมครุภัณฑ,์ทรัพย์สินประเภทต่ำงๆให้สำมำรถ

ใช้งำนได้ตำมปกติ (ในวงเงนิไม่เกิน 5,000 บำท) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้จ่ายจากเงินรายได้ 
 

      

      ค่าวัสดุ (533000) รวม 490,000 บาท 

      วัสดุส ำนักงำน (330100) จ ำนวน 100,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำซือ้สิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภำพ และวัสดุคงทนถำวร

ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ เช่นกระดำษ เครื่องเขียน ตรำยำง หมกึ 

โต๊ะ เก้ำอี ้ฯลฯ 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

      

      วัสดุไฟฟ้ำและวทิยุ (330200) จ ำนวน 30,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวทิยุ เชน่หลอดไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ 

สวิทซ์ไฟฟ้ำอุปกรณ์ต่ำงๆที่เกี่ยวกับเครื่องรับส่ง วทิยุสื่อสำร เครื่อง

ขยำยเสียงฯลฯ ส ำหรับอำคำรส ำนักงำนและอำคำรสถำนที่อื่นๆ หรอืเพื่อ

ใช้ในกิจกำรอื่นใดที่อยู่ในควำมรับผดิชอบ 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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      วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (330300) จ ำนวน 50,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น หม้อ ชุดเครื่องครัวแปรง ไม้

กวำด ถังขยะ หัวแก๊สพร้อมขำตั้ง ผ้ำปูโต๊ะ ถ้วย ชำม ช้อน สอ้ม 

ผงซักฟอก น้ ำยำล้ำงจำน น้ ำยำดันฝุน่ น้ ำยำล้ำงหอ้งน้ ำ ฯลฯ ส ำหรับ 

ใช้ในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

      

      วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (330700) จ ำนวน 50,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยำงนอก   

ยำงใน หัวเทียน อุปกรณ์ซ่อมบ ำรุง เครื่องมอืซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะและ

ขนส่ง ฯลฯ ส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง เครื่องจักรกล รถจักรยำนยนต์และ

ยำนพำหนะอื่นๆ 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

      

      วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น  (330800) จ ำนวน 200,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันดีเซล 

น้ ำมันเครื่อง น้ ำมันจำรบี ก๊ำซหุงต้ม ถ่ำน น้ ำมันก๊ำด ฯลฯ ส ำหรับ

ยำนพำหนะหรอืเครื่องจักรกลที่ใชใ้นงำนต่ำงๆที่เป็นกิจกำรขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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      วัสดุกำรเกษตร (331000) จ ำนวน 20,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร เชน่ พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ ไม้ประดับปุ๋ย 

สำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช วัสดุเครื่องปลูกต่ำงๆ วัสดุเพรำะช ำ 

ผำ้ใบหรอืผำ้พลำสติก ก๊อก บัวรดน้ ำ สปริงเกิล สำยยำงรดน้ ำ ฯลฯ  

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทัง้น้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

      

      วัสดุโฆษณำและเผยแพร่  (331100) จ ำนวน 10,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น กระดำษเขียน โปสเตอร ์

พู่กันและส ีฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภำพ วีดโีอ แผ่น ซีด ีดวีีดี  

ภำพถ่ำยดำวเทียม รูปสีหรือขำวด ำที่ได้จำกกำรล้ำงอัด ขยำย ฯลฯ  

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

      

  

      วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400) จ ำนวน 30,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน่ หมึก ตลับหมกึ แผน่กรองแสง  

แป้นพิมพเ์มำส์ แผน่หรอืจำนบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรอืซอฟต์แวร ์ ที่รำคำต่อหนว่ยไม่เกิน 

20,000 บำท กระดำษต่อเนื่อง และอื่นๆ ฯลฯ 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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      ค่าสาธารณูปโภค(534000) รวม 196,000 บาท 

      ค่ำไฟฟ้ำ (340100) จ ำนวน 70,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับอำคำรส ำนักงำน อำคำรสิ่งปลูกสร้ำงอื่นๆ 

ที่อยู่ในควำมรับผดิชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ  

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

      

      ค่ำบริกำรโทรศัพท์ (340300) จ ำนวน 50,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำโทรศัพท์ส ำนักงำนและโทรศัพท์เคลื่อนที่และรวมถึง

ค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้

บริกำร เชน่ คำ่เช่ำเครื่องค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท์ ค่ำบ ำรุงรักษำสำย 

ฯลฯ ส ำหรับใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแมส่ำบ 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

      

      ค่ำบริกำรไปรษณีย์ (340400) จ ำนวน 6,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำน ำส่งไปรษณีย์และโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำซือ้ดวงตรำ

ไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ส ำหรับใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแมส่ำบ 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

      

      ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม (340500) จ ำนวน 70,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำบริกำรรำยเดือน,ค่ำติดตัง้,ค่ำเช่ำพืน้ที่,ค่ำจดทะเบียน,ค่ำ

ดูแลเว๊ปไซด์,และค่ำใช้จ่ำยอื่นในกำรใชบ้ริกำรอินเตอร์เน็ตขององคก์ำร

บริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งและการเบิกค่าใช้

บริการเคร่ืองมือสื่อสารของ อปท. 
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    งบลงทุน (540000) รวม 281,500 บาท 

      ค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 281,500 บาท 

      ครุภัณฑส์ ำนักงำน (410100)       

        โต๊ะท ำงำนส ำหรับผูบ้ริหำร จ ำนวน 21,500 บำท 

           

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้โต๊ะท ำงำนส ำหรับผูบ้ริหำร        จ ำนวน 1 

ชุด    ประกอบด้วย โต๊ะท ำงำนโครงสร้ำงเป็นไม้ หรอื ไม้ผสม MDF 

ขนำด ลึก 93 ซม. กว้ำง 180 ซม. สูง 76 ซม. พร้อมตูข้้ำงยำว    

(คุณสมบัตินอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์) แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้

กิจกรรมและกำรเนินงำนของ อบต. ก ำหนดรำคำโดยกำรสบืรำคำจำก

ท้องตลำด จ ำนวน 3 ร้ำน  

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

      

   
ครุภัณฑย์ำนพำหนะและขนส่ง (410300) 

   
        รถจักรยำนยนตข์นำด 110 ซีซี จ ำนวน 37,500 บำท 

    
  

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซือ้รถจักรยำนยนตข์นำด 110 ซีซี  

จ ำนวน 1 คัน 

คุณสมบัติ 

ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 

กรณีขนำดต่ ำกว่ำซีซี. ที่ก ำหนดไม่เกิน 5 ซีซ ี

หรอืขนำดเกินกว่ำซีซี. ที่ก ำหนดไม่เกิน 5 ซีซ ี

เป็นรถจักรยำนยนต์ตำมขนำดซีซี.ที่ก ำหนดไว้ 

ทั้งน้ีก าหนดให้มีคุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  

เดือน กุมภาพันธ์ 2556  

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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      ครุภัณฑโ์ฆษณำและเผยแพร่ (410700)       

        
กล้องถ่ำยภำพนิ่ง ระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 

ไม่น้อยกว่ำ 12 ล้ำนพิกเซล 

จ ำนวน 12,000 บำท 

    
  

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้กล้องถ่ำยภำพนิ่ง ระบบดิจิตอล  

ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 12 ล้ำนพิกเซล 

จ ำนวน 2 เครื่อง 

คุณสมบัติ 

1.เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 

2.ควำมละเอียดที่ก ำหนดเป็นควำมละเอียดที่เซ็นเซอร์ภำพ  

(lmage sensor) 

3.มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว 

4.สำมำรถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่ำงสะดวกเมื่อขอ้มูลเต็ม 

หรอืเมื่อตอ้งกำรเปลี่ยน 

5.สำมำรถโอนถ่ำยข้อมูลจำกกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 

6.มีกระเป๋ำบรรจุกล้อง 

ทั้งน้ีก าหนดให้มีคุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์   

เดือน กุมภาพันธ์ 2556  

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

      

      ครุภัณฑง์ำนบ้ำนงำนครัว (410900)       

        เครื่องตัดหญ้ำ แบบเข็น จ ำนวน 13,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรซื้อเครื่องตัดหญ้ำแบบเข็น  

จ ำนวน 1 เครื่อง 

คุณสมบัติ 

1.เป็นเครื่องตัดหญ้ำแบบเข็นชนิดสูบนอน 

2.เครื่องยนตข์นำดไม่ต่ ำกว่ำ 3.5 แรงม้ำ 

3.รัศมตีัดหญ้ำกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 18 นิว้ 

ทั้งน้ีก าหนดให้มีคุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์    

เดือน กุมภาพันธ์ 2556  

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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      ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ (411600)       

        เครื่องคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 28,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับส ำนักงำน 

(จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 นิ้ว)  จ ำนวน 2 เครื่อง 

คุณสมบัติ 

1.มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU)มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่นอ้ย

กว่ำ 2.9 GHz หรอืดีกว่ำ จ ำนวน 1 หนว่ย 

2.มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM)ชนดิ DDR3 หรอืดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อย

กว่ำ 4 GB 

3.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรอืดีกว่ำ ขนำดควำมจุ

ไม่น้อยกว่ำ 500 GB หรอืมี Solid State Disk ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 

60 GB จ ำนวน 1 หนว่ย 

4.มี DVD-RW หรอืดีกว่ำ จ ำนวน 1 หนว่ย 

5.มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือข่ำย แบบ Gigabit Ethernet หรอืดีกว่ำ 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

6.มีจอภำพแบบ LCD หรอืดีกว่ำ ม ีContrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600:1 

และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 นิว้จ ำนวน 1 หนว่ย 

ทั้งน้ีก าหนดให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556 ของ

กระทรวง ICT 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

      

        เครื่องพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จ ำนวน 18,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ส ี

แบบ Network จ ำนวน 1 เครื่อง 

คุณสมบัติ 

1.มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่นอ้ยกว่ำ 600X600 dpi 

2.มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีไม่น้อยกว่ำ 20 หนำ้ต่อนำที 

3.มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำไม่น้อยกว่ำ 20 หนำ้ต่อนำที 

4.มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 MB 

5.สมำรถพิมพเ์อกสำรกลับหนำ้อัตโนมัตไิด้ 
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6.มี Interface ไม่น้อยกว่ำ 1xParallel หรอื 1 x USB 2.0 

7.มีช่องเชื่อมตอ่ Ethernet 10/100 Base TX ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

8.สำมำรถใช้ได้กับ A4,Letter,legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษ

ได้ไม่นอ้ยกว่ำ 250 แผ่น 

ทั้งน้ีก าหนดให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556 ของ

กระทรวง ICT 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

        เครื่องส ำรองไฟขนำด 750 VA จ ำนวน 25,500 บำท 

    
  

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้เครื่องส ำรองไฟขนำด 750 VA  

จ ำนวน 15 เครื่อง 

คุณสมบัติ 

1.มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 750 VA 

2.สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที 

ทั้งนีก้ ำหนดให้มีคุณสมบัติตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์        

เดือน กุมภำพันธ์ 2556  

ทั้งน้ีก าหนดให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556 ของ

กระทรวง ICT 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป 
 

      

      ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) จ ำนวน 126,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ โครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ 

ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงตำมปกติหรอืค่ำซ่อมกลำงโดยมีมูลค่ำกำรซ่อม

วงเงิน  5,000 บำทขึน้ไป 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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    งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 206,000 บาท 

      เงนิอุดหนุน (561000) รวม 206,000 บาท 

      เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร (610200) จ ำนวน 181,000 บำท 

    
  

1.อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

1.1ตำมโครงกำรจัดงำนมหกรรมไม้ดอก 

ไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 38 ประจ ำปี 2557  

เป็นเงิน 2,000 บำท 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

ควำมมั่งคั่งอย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงและปรำกฏใน

แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557-2559 หน้ำ 75) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-คณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับจังหวัด ได้มีมติเห็นชอบ ในการประชุม 

คร้ังที่ 4/2556 เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2556 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74  

ลว. 8 ม.ค. 2553   
 

2.อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสะเมิง 

2.1ตำมโครงกำรจัดงำนมหกรรมไม้ดอก 

ไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 38 ประจ ำปี 2557  

เป็นเงิน 8,000 บำท 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

ควำมมั่งคั่งอย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงและปรำกฏใน

แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557-2559 หน้ำ 75) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-คณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับจังหวัด ได้มีมติเห็นชอบ ในการประชุม 

คร้ังที่ 4/2556 เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2556 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74  

ลว. 8 ม.ค. 2553   
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2.2ตำมโครงกำรจัดงำนรัฐพิธี และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ประจ ำปี 2557 

เป็นเงิน 10,000 บำท 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

สังคมอยู่เย็นเป็นสุขและปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2557-

2559  

หนำ้ 93) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-คณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับจังหวัด ได้มีมติเห็นชอบ ในการประชุม 

คร้ังที่ 4/2556 เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2556 

-หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74  

ลว. 8 ม.ค. 2553   
 

2.3ตำมโครงกำรจัดงำนวันสตรอเบอรี่และของดอี ำเภอสะเมงิ  

ประจ ำปี พ.ศ. 2557  

เป็นเงิน 50,000 บำท 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

ควำมมั่งคั่งอย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงและปรำกฏใน

แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557-2559 หน้ำ 93) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-คณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับจังหวัด ได้มีมติเห็นชอบ ในการประชุม 

คร้ังที่ 4/2556 เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2556 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74  

ลว. 8 ม.ค. 2553   
 

2.4ตำมโครงกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์ อ.สะเมิง ประจ ำปี 2556 

เป็นเงิน 8,000 บำท 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

ควำมมั่งคั่งอย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงและปรำกฏใน

แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557-2559 หน้ำ 79) 
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โดยถอืปฏิบัติตาม 

-คณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับจังหวัด ได้มีมติเห็นชอบ ในการประชุม 

คร้ังที่ 4/2556 เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2556 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74  

ลว. 8 ม.ค. 2553   
 

3.อุดหนุนส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 

ตำมโครงกำรศูนย์ประสำนงำนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด

เชยีงใหม่ เป็นเงิน 3,000 บำท 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรสร้ำง

ประสิทธิภำพ ควำมโปร่งใสเป็นประชำธิปไตยและเป็นธรรมในกำร

ให้บริกำรและปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2557-2559  หน้ำ

93) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-คณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับจังหวัด ได้มีมติเห็นชอบ ในการประชุม 

คร้ังที่ 4/2556 เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2556 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74  

ลว. 8 ม.ค. 2553   
 

4.อุดหนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริบ้านแม่ตุงติง  

ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  

ตำมโครงกำรสร้ำงศูนย์กำรเรียนรู้ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  

เป็นเงิน 100,000 บำท 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

ควำมมั่งคั่งอย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงและปรำกฏใน

แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557-2559 หน้ำ 70) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-คณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับจังหวัด ได้มีมติเห็นชอบ ในการประชุม 
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คร้ังที่ 4/2556 เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2556 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74  

ลว. 8 ม.ค. 2553   

ทั้งน้ีโครงการเงนิอุดหนุนให้ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 
 

      เงินอุดหนุนเอกชน (610300) จ ำนวน 25,000 บำท 

    
  

1.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1-10 ต.แม่สาบ 

ตำมโครงกำรจัดท ำแนวกันไฟหมูบ่้ำน  

โดยจ่ำยใหแ้ก่หมู่บ้ำนที่มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแนวกันไฟประจ ำปี  

หมูบ่้ำนละ 2,500 บำท  รวมเป็นเงิน 25,000 บำท 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรด ำรง

ควำมเป็นฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและพลังงำนสะอำดและ

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2557-2559 หน้ำ73 ) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย และประกาศคณะกรรมการการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เรื่อง หลักเกณฑ์

การสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนจังหวัด เทศบาล และ

องค์การบรหิารส่วนต าบลในการให้บริการสาธารณะ โดยต้องไม่

เกินร้อยละ 5 ของเงนิรายได้ไม่รวมเงนิอุดหนุนของปีงบประมาณท่ี

ผ่านมา 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74  

ลว. 8 ม.ค. 2553   

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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  งานบรหิารงานคลัง รวม 730,420 บาท 

    งบบุคลากร (520000) รวม 582,420 บาท 

      เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) รวม 582,420 บาท 

      เงินเดอืนพนักงำน (220100) จ ำนวน 324,420 บำท 

    
  

เพื่อเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงนิเดือนประจ ำปีให้แก่พนักงำนส่วน

ต ำบลสังกัดส่วนกำรคลัง จ ำนวน 2 อัตรำ 

โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทั้งน้ีค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 

      

      เงินประจ ำต ำแหน่ง (220300) จ ำนวน 42,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นเงินประจ ำต ำแหนง่ส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่นระดับนัก

บริหำร(หัวหน้ำส่วนกำรคลัง)จ ำนวน 1 อัตรำ  

อัตรำละ 3,500 บำท/เดือน  

โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทัง้น้ีค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 

      

      ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (220600) จ ำนวน 183,360 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจำ้งสังกัดส่วนกำรคลัง โดยเป็นพนักงำนจ้ำง

ตำมภำรกิจจ ำนวน 2 อัตรำ  

โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทั้งน้ีค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 

      

      เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจำ้ง (220700) จ ำนวน 32,640 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจำ้งตำมภำรกิจ

ของสว่นกำรคลัง จ ำนวน 2 อัตรำ  

โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทั้งน้ีค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 

โดยถอืปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ  

-บัญชีเงนิเดือนข้าราชการพลเรอืน ตามพระราชกฤษฎีกาการปรับ

เงนิเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2554 

-ประกาศของ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ

ก าหนดอัตราเงินเดือนและจ านวนเงินที่ปรับเพิ่มส าหรับคุณวุฒิที่ 

ก.พ. หรอืคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน

รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณวุฒิเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีได้รับ
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แต่งตั้ง 

-ประกาศของ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์การให้

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ 

อปท.ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน

นอกเหนือจากเงนิเดือนของข้าราชการ 

-ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลเรื่องก าหนด

หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบลได้รับเงนิค่าตอบแทน

นอกเหนือจากเงนิเดือน 

-ประกาศของ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) 
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    งบด าเนินงาน (530000) รวม 148,000 บาท 

      ค่าตอบแทน (531000) รวม 88,000 บาท 

      ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100) จ ำนวน 50,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษใหแ้ก่พนักงำนส่วน

ต ำบล พนักงำนจ้ำงและลูกจำ้งประจ ำที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินและมี

สิทธิได้รับเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่น  

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ประกาศ ก.อบต.เรื่องก าหนดเงื่อนไขและวิธีการก าหนดประโยชน์

ตอบแทนอื่นส าหรับข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถ่ินเป็นกรณี

พิเศษ 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่ำเชำ่บ้ำน (310400) จ ำนวน 18,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลซึ่งมีสทิธิเบิกค่ำเชำ่บ้ำน

ได้  

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

      

      เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล (310600) จ ำนวน 20,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลของพนักงำนส่วนต ำบล 

และลูกจ้ำงประจ ำซึ่งมีสทิธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลได้ 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2549 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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      ค่าใช้สอย (532000) รวม 60,000 บาท 

      
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เขำ้ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 

(320300) 

จ ำนวน  60,000  บำท  

        
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก

รำชอำณำจักร  
จ ำนวน 50,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ พนักงำนส่วนต ำบล 

ลูกจำ้งประจ ำพนักงำนจ้ำง รวมถึงผู้ที่ได้รับค ำสั่งจำกนำยก อบต. ให้

ปฏิบัติหน้ำที่เพื่อประโยชน์ของ อบต. โดยจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำ 

ลงทะเบียนกำรฝึกอบรมประชุม สัมมนำต่ำงๆค่ำเบีย้เลี้ยงเดินทำง 

ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พักค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำง

ด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำธรรมเนียมป้ำย

ยำนพำหนะ ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมที่ดนิ หรอืค่ำธรรมเนียม

ใดๆที่สำมำรถเบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยนี้ได้ 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 

อปท. พ.ศ.2549 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

      

        โครงกำรรณรงค์กำรช ำระภำษีตรงเวลำ จ ำนวน 10,000 บำท 

    
  

โดยจ่ำยเป็น คำ่วัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำจำ้งเหมำรถ

ประชำสัมพันธ์ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ค่ำของขวัญ ของที่ระลึก ค่ำอำหำร 

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม รวมถึงค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ และ

ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น ฯลฯ(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัด

เชยีงใหม่ด้ำนกำรสร้ำงควำมมั่งคั่งอย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำงเศรษฐกิจ

พอเพียงและปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2557-2559 หน้ำ97) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 70,000 บาท 

    งบด าเนินงาน (530000) รวม 70,000 บาท 

      ค่าใช้สอย (532000) รวม 70,000 บาท 

      
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เขำ้ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 

(320300) 

จ ำนวน  70,000   บำท 

        โครงกำรฝกึทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน อปพร. จ ำนวน 30,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภำพกำร

ปฏิบัติงำนของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร)ทั้งภำคทฤษฎี

และภำคสนำมเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ

ต่ำงๆในพืน้ที่ (สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหม่ด้ำน

กำรสรำ้งควำมมั่นคง ปลอดภัยและควำมสงบสุขของประชำชน และ

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2556-2558 หน้ำ 90)  

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรอืน พ.ศ.2547 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

      

        โครงกำรเฝ้ำระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกำล จ ำนวน 30,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็น คำ่เบีย้เลีย้งกำรปฏิบัติงำน ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก

เวลำรำชกำร ค่ำวัสดุ อุปกรณ์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน  

ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรตำ่งๆ และ

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัด

เชยีงใหม่ด้ำนกำรสร้ำงควำมมั่นคง ปลอดภัยและควำมสงบสุขของ

ประชำชน และปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปีพ.ศ. 2556-2558หน้ำ 

90) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการ

ด าเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ  

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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        โครงกำรสนับสนุนศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยต ำบลแมส่ำบ จ ำนวน 10,000 บำท 

    
  

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติงำนของศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณ

ภัยต ำบลแมส่ำบ เชน่ ค่ำเบีย้เลีย้งกำรปฏิบัติงำน ค่ำจัดซือ้วัสดุอุปกรณ์

ยังชพี ค่ำวัสดุอุปกรณ์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน 

ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำจำ้งเหมำบริกำรตำ่งๆและ

ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

ควำมมั่นคง ปลอดภัยและควำมสงบสุขของประชำชน และปรำกฏใน

แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2556-2558 หน้ำ 90) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทัง้น้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานการศึกษา 

  งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,448,240 บาท 

    งบบุคลากร (520000) รวม 249,840 บาท 

      เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) รวม 249,840 บาท 

      เงินเดอืนพนักงำน (220100) จ ำนวน 198,840 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงนิเดือนประจ ำปีให้แก่ พนักงำน

ส่วนต ำบลสังกัดส่วนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม  

จ ำนวน 1 อัตรำ  

โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทั้งน้ีค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 

      

      เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน (220200) จ ำนวน 9,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำวและเงินเพิ่มตำมคุณวุฒิ ที่เป็น

คุณวุฒิเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลสังกัด ส่วน

กำรศกึษำ ศำสนำ วัฒนธรรม จ ำนวน 1 อัตรำ  

โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทั้งน้ีค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 

      

      เงินประจ ำต ำแหน่ง (220300) จ ำนวน 42,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นเงินประจ ำต ำแหนง่ส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่นระดับ 

นักบริหำร (หัวหนำ้ส่วนกำรศกึษำฯ) จ ำนวน 1 อัตรำ  

อัตรำละ 3,500 บำท/เดือน  

โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งน้ีค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

โดยถอืปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ  

-บัญชีเงนิเดือนข้าราชการพลเรอืน ตามพระราชกฤษฎีกาการปรับ

เงนิเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2554 

-ประกาศของ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ

ก าหนดอัตราเงินเดือนและจ านวนเงินที่ปรับเพิ่มส าหรับคุณวุฒิที่ 

ก.พ. หรอืคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน

รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณวุฒิเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีได้รับ

แต่งตั้ง 

-ประกาศของ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์การให้
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ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ 

อปท.ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน

นอกเหนือจากเงนิเดือนของข้าราชการ 

-ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลเรื่องก าหนด

หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบลได้รับเงนิค่าตอบแทน

นอกเหนือจากเงนิเดือน 

-ประกาศของ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

    งบด าเนินงาน (530000) รวม 1,098,400 บาท 

      ค่าตอบแทน (531000) รวม 120,000 บาท 

      ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100) จ ำนวน 100,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ ใหแ้ก่พนักงำนส่วน

ต ำบล พนักงำนจ้ำงและลูกจำ้งประจ ำที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 

และมีสทิธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ฯ  

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ประกาศ ก.อบต.เรื่องก าหนดเงื่อนไขและวิธีการก าหนดประโยชน์

ตอบแทนอื่นส าหรับข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถ่ินเป็นกรณี

พิเศษ 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

      

      เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล (310600) จ ำนวน 20,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลของพนักงำนส่วนต ำบล 

และลูกจ้ำงประจ ำซึ่งมีสทิธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลได้ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2549 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

      

      ค่าใช้สอย (532000) รวม 948,400 บาท 

      รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100) จ ำนวน 264,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็น 

1.ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เขำ้ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 

(320300) 

จ ำนวน  684,400  บำท  

        
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก

รำชอำณำจักร 
จ ำนวน 50,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ พนักงำนส่วนต ำบล 

ลูกจำ้งประจ ำพนักงำนจำ้ง รวมถึงผู้ที่ได้รับค ำสั่งจำกนำยกองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลใหป้ฏิบัติหนำ้ที่เพื่อประโยชน์ขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล โดยจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนกำรฝกึอบรมประชุม 

สัมมนำต่ำงๆค่ำเบีย้เลีย้งเดินทำงค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พักค่ำบริกำรจอด

รถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผำ่นทำงดว่นพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้

สนำมบิน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้รวมถึง ค่ำธรรมเนียม 

ป้ำยยำนพำหนะ ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมที่ดิน หรอื

ค่ำธรรมเนียมใดๆที่สำมำรถเบิกจ่ำยในประเภทรำยจำ่ยนีไ้ด้ 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 

อปท. พ.ศ.2549 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

      

        โครงกำรจัดงำนพุทธบูชำประเพณียี่เป็ง จ ำนวน 24,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็น เงินรำงวัลกำรประกวดแขง่ขันต่ำงๆ เชน่กำรประกวดซุ้ม

ประตูป่ำ กำรประกวดกระธง  กำรประกวดดอกไม้ไฟ ค่ำอำหำร 

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำจ้ำงเหมำจัดขบวนแห่ รวมถึงค่ำใช้จำ่ย

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง  (สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหม่

ด้ำนกำรสร้ำงสังคมอยู่เย็นเป็นสุข และปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี  

พ.ศ.2557-2559 หนำ้ 79) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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        โครงกำรจัดงำนวันเด็กแหง่ชำติ ประจ ำปี พ.ศ.2557 จ ำนวน 40,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็น ค่ำกระดำษเครื่องเขยีน ค่ำแบบพิมพ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์  

ค่ำป้ำยโครงกำร คำ่ตัดโฟม ค่ำจ้ำงเหมำตกแต่งสถำนที่ ค่ำเช่ำเครื่อง

เสียง ค่ำจ้ำงเหมำเครื่องเล่น ค่ำบ ำรุงยมือุปกรณ์ ค่ำพำหนะรับส่งเด็ก

นักเรียน คำ่อำหำรอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญของรำงวัล เงิน

รำงวัลกำรแสดง รวมถึงค่ำจำ้งเหมำบริกำรตำ่งๆที่เกี่ยวข้อง  

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

สังคมอยู่เย็นเป็นสุข และปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2557-

2559 หน้ำ 95) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

      

        โครงกำรจ้ำงเด็กนักเรียนนักศึกษำท ำงำนช่วงปิดภำคเรียน จ ำนวน 10,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรพัฒนำศักยภำพเด็กและเยำวชนตำม

นโยบำยรัฐบำล เพื่อแก้ไขปัญหำยำเสพติดกำรมั่วสุม กำรใชเ้วลำว่ำงให้ 

เกิดประโยชน์ โดยจ่ำยเป็นค่ำจำ้งให้แก่นักเรียน นักศึกษำที่มำปฏิบัติ 

งำนตำมโครงกำร   (สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัด

เชยีงใหม่ด้ำนกำรสร้ำงสังคมอยู่เย็นเป็นสุข และปรำกฏในแผนพัฒนำ

สำมปี พ.ศ.2557-2559 หนำ้ 89) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการจ้างนักเรยีน 

นักศกึษา ท างานในช่วงปิดภาคเรยีนหรอืวันหยุดราชการ เพื่อ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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        โครงกำรฝกึอบรมคุณธรรมจรยิธรรมแก่บุคลำกรของ อบต.แมส่ำบ จ ำนวน 20,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็น คำ่ตอบแทน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษ 

ค่ำเครื่องเขยีนและแบบพิมพ์ คำ่พิมพ์เอกสำร ค่ำป้ำย ค่ำอำหำร 

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำดอกไม้ ค่ำเตรียมและตกแต่งสถำนที่  

ค่ำพำหนะค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำของขวัญหรอืของที่ระลึก ค่ำจ้ำง

เหมำบริกำรต่ำงๆ และค่ำใช้จำ่ยอื่นๆที่จ ำเป็น ฯลฯ  

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

สังคมอยู่เย็นเป็นสุข และปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2557-

2559 หน้ำ 77) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

      

        โครงกำรวันบัณฑิตน้อย จ ำนวน 20,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยเป็น ค่ำสมนำคุณพิธีกร  ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษ

และเครื่องเขยีน แบบพิมพ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำยค่ำพิมพว์ุฒิบัตร

,ประกำศนยีบัตร ค่ำจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำพำหนะค่ำอำหำร อำหำรว่ำง

และเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญหรอืของที่ระลึก ค่ำจำ้งเหมำบริกำรต่ำงๆ 

ฯลฯ  

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

สังคมอยู่เย็นเป็นสุข และปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2557-

2559 หน้ำ 82) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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        โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศกึษำ จ ำนวน 460,400 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นเงินสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศกึษำให้แก่ 

สถำนศกึษำในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ ดังตอ่ไปนี ้

1.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอมลอง    เป็นเงิน 75,800 บำท 

2.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่ตุงตงิ  เป็นเงิน 59,000  บำท 

3.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำงเติม  เป็นเงิน 70,200  บำท 

4.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนงิ้วเฒ่ำ    เป็นเงิน 70,200  บำท 

5.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขุนสำบ   เป็นเงิน  64,600  บำท 

6.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำกู่       เป็นเงิน120,600  บำท  

โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเด็กนักเรียนในสถำนศกึษำแต่ละแห่งแยกเป็น 

1.เงนิค่ำอำหำรกลำงวัน 442,400 บำท 

2.เงินค่ำพัฒนำผูดู้แลเด็ก   ทีก่รมฯจัดสรรใหค้นละ 2,000 บำทและ 

อบต.สมทบให้อีกคนละ 1,000 บำท รวม 6 คน เป็นเงนิ 18,000 

บำท 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

สังคมอยู่เย็นเป็นสุข และปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557-

2559 หน้ำ 82) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน เรื่องซักซ้อมแนว

ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงนิอุดหนุนทั่วไปด้าน

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี งบประมาณ 

2557 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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        โครงกำรแหเ่ทียนวันเข้ำพรรษำ จ ำนวน 10,000 บำท 

    
  

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมแห่งเทียนเข้ำพรรษำเพื่อน ำไปถวำย

แด่พระอำรำมต่ำงในพืน้ที่ต ำบลแมส่ำบรวมถึงกำรจัดขบวนแหไ่ปร่วมกับ

ทำงอ ำเภอสะเมิง โดยจ่ำยเป็น คำ่เทียน คำ่จำ้งเหมำตกแต่งเทียนและ

ตกแต่งรถขบวน ค่ำจ้ำงเหมำจัดรูปขบวน ค่ำพำหนะรับส่ง ค่ำวัสดุ

อุปกรณ์ ค่ำเครื่องไทยทำน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

สังคมอยู่เย็นเป็นสุข และปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557-

2559 หน้ำ 76) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

      

        โครงกำรไหว้ ป๋ำรม ีสบืฮีต ต๋ำมฮอย สรงน้ ำพระธำตุเจ้ำม่อนเปี๊ยะ จ ำนวน 50,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดงำน สรงน้ ำพระธำตุมอ่นเปี๊ยะในทุกๆ 

วันขึน้ 15 ค่ ำเดือน 6 เหนอื โดยจ่ำยเป็นค่ำป้ำยผ้ำโครงกำร ค่ำจ้ำง

เหมำจัดขบวนแหน่้ ำสรงและเครื่องสักกำระ ค่ำจ้ำงเหมำจัดเตรียมเครื่อง

สักกำระค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำเตรียมสถำนที่ ค่ำเชำ่เครื่องเสียง  

ค่ำดอกไม้ คำ่จำ้งวงปี่พำทย์เครื่องแห่ ค่ำจำ้งเหมำแสดงซอพืน้เมือง  

ค่ำของขวัญ ของรำงวัลค่ำเงนิรำงวัลกำรประกวดแขง่ขัน ค่ำพำหนะ

รับส่งพระสงฆ์ คำ่กรรณเทศน ์ค่ำไทยทำน ค่ำตอบแทนกำรแสดง 

ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรเลี้ยงเพล รวมถึง

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ

จังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำงสังคมอยู่เย็นเป็นสุข และปรำกฏใน

แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557-2559 หน้ำ 79) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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      ค่าวัสดุ (533000) รวม 30,000 บาท 

      วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (330300) จ ำนวน 30,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น หม้อ ชุดเครื่องครัวแปรง  

ไม้กวำด ถังขยะ หัวแก๊สพร้อมขำตั้ง ผ้ำปูโต๊ะ ถ้วย ชำม ช้อน สอ้ม 

ผงซักฟอก น้ ำยำล้ำงจำน น้ ำยำดันฝุน่ น้ ำยำล้ำงหอ้งน้ ำ ฯลฯ  

ส ำหรับใช้ในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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    งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 100,000 บาท 

      เงนิอุดหนุน (561000) รวม 100,000 บาท 

      เงินอุดหนุนเอกชน (610300) จ ำนวน 100,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นเงินอุดหนุนใหแ้ก่ 

1.สภาวัฒนธรรมต าบลแม่สาบ เป็นเงิน 70,000 บำท 

โดยจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนตำมโครงกำรส่งเสริมศำสนำ ศลิปวัฒนธรรม  

จำรีต ประเพณี ดังต่อไปนี้ 

1.1 ตำมโครงกำรบวชหมู่ภำคฤดูร้อน จ ำนวน 30,000 บำท 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

สังคมอยู่เย็นเป็นสุข และปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557-

2559 หน้ำ 76) 

1.2 ตำมโครงกำรปลูกป่ำขอฝนวันพืชมงคล(ผำยอง)  

จ ำนวน 10,000 บำท 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

สังคมอยู่เย็นเป็นสุข และปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557-

2559 หน้ำ 79) 

1.3 โครงกำรจัดงำนด ำหัวปีใหม่เมอืง (จุมนุม)  

จ ำนวน 30,000 บำท 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

สังคมอยู่เย็นเป็นสุข และปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557-

2559 หน้ำ 79) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย และประกาศคณะกรรมการการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เรื่อง หลักเกณฑ์

การสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนจังหวัด เทศบาล และ

องค์การบรหิารส่วนต าบลในการให้บริการสาธารณะ โดยต้องไม่

เกินร้อยละ 5 ของเงนิรายได้ไม่รวมเงนิอุดหนุนของปีงบประมาณท่ี

ผ่านมา 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74  

ลว. 8 ม.ค. 2553   

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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2.คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1-10  เป็นเงนิ 30,000 บำท 

ตำมโครงกำรตอ่ไปนี ้

2.1โครงกำรจัดกจิกรรมทำงวัฒนธรรมประเพณีหมู่บำ้นบำ้นแม่ขำน 

(เลี้ยงผีเจ้ำบำ้น)  เป็นเงิน 3,000 บำท 

2.2โครงกำรจัดกจิกรรมทำงวัฒนธรรมประเพณีหมู่บำ้นบำ้นอมลอง 

(เลี้ยงผีเจ้ำบำ้น)  เป็นเงิน 3,000 บำท 

2.3โครงกำรจัดกจิกรรมทำงวัฒนธรรมประเพณีหมู่บำ้นบำ้นงำแมง 

(เลี้ยงผีเจ้ำบำ้น)  เป็นเงิน 3,000 บำท 

2.4โครงกำรจัดกจิกรรมทำงวัฒนธรรมประเพณีหมู่บำ้นบำ้นปำงเติม   

(เลี้ยงผีเจ้ำบำ้น) เป็นเงนิ 3,000 บำท 

2.5โครงกำรจัดกจิกรรมทำงวัฒนธรรมประเพณีหมู่บำ้นบำ้นแม่ตงุติง     

(เลี้ยงผีเจ้ำบำ้น)  เป็นเงิน 3,000 บำท 

2.6โครงกำรจัดกจิกรรมทำงวัฒนธรรมประเพณีหมู่บำ้นบำ้นขุนสำบ 

(วันครสิมำสต์,มดัมือปใีหม่กะเหรี่ยง) เปน็เงิน 3,000 บำท 

2.7โครงกำรจัดกจิกรรมทำงวัฒนธรรมประเพณีหมู่บำ้น 

บ้ำนหำดสม้ป่อย(เลีย้งผีเจ้ำบำ้น) เป็นเงิน 3,000 บำท 

2.8โครงกำรจัดกจิกรรมทำงวัฒนธรรมประเพณีหมู่บำ้นบำ้นงิว้เฒำ่  

(เลี้ยงผีเจ้ำบำ้น) เป็นเงนิ 3,000 บำท 

2.9โครงกำรจัดกจิกรรมทำงวัฒนธรรมประเพณีหมู่บำ้นบำ้นนำกู่  

(ปีใหมล่ีซอ,มดัมือปใีหม่กะเหรี่ยง)  เป็นเงิน 3,000 บำท 

2.10โครงกำรจัดกจิกรรมทำงวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้ำนบ้ำนทุ่งยำว 

(เลี้ยงผีเจ้ำบำ้น) เป็นเงนิ 3,000 บำท 

(สอดคลอ้งกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวดัเชียงใหมด่้ำนกำรสรำ้งสงัคมอยู่

เย็นเป็นสุขและปรำกฏในแผนพัฒนำ3ปีพ.ศ.2557-2559หน้ำ 79)  

 โดยถือปฏิบัติตาม 

- หนังสอืกระทรวงมหาดไทย และประกาศคณะกรรมการการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เรื่อง หลักเกณฑ์การ

สนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร

ส่วนต าบลในการให้บริการสาธารณะ โดยต้องไมเ่กินรอ้ยละ 5  ของเงิน

รายได้ไม่รวมเงนิอุดหนุนของปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

-หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 74  

ลว. 8 ม.ค. 2553   

ท้ังนีใ้หต้ั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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  งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศกึษา รวม 1,687,780 บาท 

    งบด าเนินงาน (530000) รวม 630,980 บาท 

      ค่าวัสดุ (533000) รวม 630,980 บาท 

      ค่ำอำหำรเสริม (นม) (330400) จ ำนวน 630,980 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดซือ้อำหำรเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนที่เรยีน 

ในโรงเรยีนและ ศพด.ในเขตพืน้ที่ อบต.แมส่ำบจ ำนวน 12 แห่ง 

อัตรำต่อคน คนละ 7 บำท รำยละเอียดดังนี้ 

1.รร.วัดอมลอง   จ ำนวน 35 คน 260 วัน เป็นเงิน   63,700 บำท 

2.รร.วัดปำงเติม  จ ำนวน 76 คน 260 วัน เป็นเงิน 138,320 บำท 

3.รร.วัดงิว้เฒ่ำ    จ ำนวน 73 คน 260 วัน เป็นเงิน 132,860 บำท 

4.รร.บ้ำนนำกู่     จ ำนวน 38 คน 260  วัน เป็นเงิน   69,160 บำท 

5.รร.วัดปำงเติม(สำขำบ้ำนขุนสำบ)  

จ ำนวน 31 คน 260 วัน เป็นเงิน   56,420 บำท 

6.ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำแม่ฟ้ำหลวงบ้ำนขุนอมลอง 

จ ำนวน 8 คน 280 วัน เป็นเงิน    15,680 บำท 

7.ศพด.บ้ำนอมลอง  จ ำนวน 13 คน 280 วัน เป็นเงิน 25,480 บำท 

8.ศพด.บ้ำนแม่ตุงติง จ ำนวน 10 คน 280 วัน เป็นเงิน 19,600 บำท 

9.ศพด.บ้ำนปำงเติม  จ ำนวน 12 คน 280 วัน เป็นเงิน 23,520 บำท 

10.ศพด.บ้ำนงิว้เฒ่ำ  จ ำนวน 12 คน 280 วัน เป็นเงิน 23,520 บำท 

11.ศพด.บ้ำนขุนสำบ จ ำนวน 11 คน 280 วัน เป็นเงิน 21,560 บำท 

12.ศพด.บ้ำนนำกู่     จ ำนวน 21 คน 280 วัน เป็นเงิน 41,160 บำท 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

สังคมอยู่เย็นเป็นสุข และปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2557-

2559 หน้ำ 82) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน เรื่องซักซ้อมแนว

ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงนิอุดหนุนทั่วไปด้าน

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี งบประมาณ 

2557 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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    งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 1,056,800 บาท 

      เงนิอุดหนุน (561000) รวม 1,056,800 บาท 

      เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร (610200) จ ำนวน 1,056,800 บำท 

    
  

อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวัน ตำมโครงกำรถ่ำยโอนให้แก่โรงเรียน 

และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในพื้นที่ต ำบลแมส่ำบ รำยละ 20 บำท/วัน

รำยละเอียดดังนี้ 

1.โรงเรียนวัดอมลอง  เป็นเงนิ 140,000 บำท 

นักเรียน 35 คน คนละ 20 บำท จ ำนวน 200 วัน 

2.โรงเรียนวัดปำงเติม เป็นเงนิ 304,000 บำท 

นักเรียน 76 คน คนละ 20 บำท จ ำนวน 200 วัน 

3.โรงเรียนวัดงิว้เฒ่ำ  เป็นเงิน 292,000 บำท 

นักเรียน 73 คน คนละ 20 บำท จ ำนวน 200 วัน 

4.โรงเรียนบ้ำนนำกู่   เป็นเงนิ 152,000 บำท 

นักเรียน 38 คน คนละ 20 บำท จ ำนวน 200 วัน 

5.โรงเรียนวัดปำงเติม(สำขำขุนสำบ) เป็นเงิน 124,000 บำท 

นักเรียน 31 คน คนละ 20 บำท จ ำนวน 200 วัน 

6.ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำแม่ฟ้ำหลวงบ้ำนขุนอมลอง  

เป็นเงิน 44,800 บำท 

นักเรียน 8 คน คนละ 20 บำท จ ำนวน 280 วัน 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

สังคมอยู่เย็นเป็นสุข และปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557-

2559 หน้ำ 81) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน เรื่องซักซ้อมแนว

ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงนิอุดหนุนทั่วไปด้าน

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 

2557 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74  

ลว. 8 ม.ค. 2553   

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 80,000 บาท 

    งบด าเนินงาน (530000) รวม 80,000 บาท 

      ค่าวัสดุ (533000) รวม 80,000 บาท 

      วัสดุส ำนักงำน (330100) จ ำนวน 80,000 บำท 

    
  

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซือ้,จัดหำ,ค่ำรับวำรสำรและหนังสือพิมพ์ 

ประจ ำที่อ่ำนหนังสอืพิมพ์ในเขตรับผดิชอบขององค์กำร 

บริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ จ ำนวน 12 จุด  

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

ประสิทธิภำพ ควำมโปร่งใสเป็นประชำธิปไตยและเป็นธรรมในกำร

ให้บริกำร และปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2557-2559  

หนำ้ 87)  

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่องการตั้งงบประมาณตามภารกิจที่

ได้รับการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานสาธารณสุข 

  งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 150,000 บาท 

    งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 150,000 บาท 

      เงนิอุดหนุน (561000) รวม 150,000 บาท 

      เงินอุดหนุนเอกชน (610300) จ ำนวน 150,000 บำท 

    
  

1.อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 

ประจ าหมู่บ้าน(อสม) หมู่ 1 - หมู่ 10 ต าบลแม่สาบ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจถ่ำยโอนด้ำนงำนบริกำร

สำธำรณสุขมูลฐำน    

ตำมโครงกำรตอ่ไปนี้ 

1.1 โครงกำรพัฒนำสุขภำพภำคประชำชนบ้ำนแมข่ำน ปี 2557  

เป็นเงิน 10,000 บำท 

1.2 โครงกำรพัฒนำสุขภำพภำคประชำชนบ้ำนอมลอง ปี 2557  

เป็นเงิน 10,000 บำท 

1.3 โครงกำรพัฒนำสุขภำพภำคประชำชนบ้ำนงำแมง ปี 2557  

เป็นเงิน 10,000 บำท 

1.4 โครงกำรพัฒนำสุขภำพภำคประชำชนบ้ำนปำงเติม ปี 2557  

เป็นเงิน 10,000 บำท 

1.5 โครงกำรพัฒนำสุขภำพภำคประชำชนบ้ำนแม่ตุงติง ปี 2557  

เป็นเงิน 10,000 บำท 

1.6 โครงกำรพัฒนำสุขภำพภำคประชำชนบ้ำนขุนสำบ ปี 2557 

เป็นเงิน 10,000 บำท 

1.7 โครงกำรพัฒนำสุขภำพภำคประชำชนบ้ำนหำดส้มป่อย 

ปี 2557  เป็นเงิน 10,000 บำท 

1.8 โครงกำรพัฒนำสุขภำพภำคประชำชนบ้ำนงิ้วเฒ่ำปี 2557  

เป็นเงิน 10,000 บำท 

1.9 โครงกำรพัฒนำสุขภำพภำคประชำชนบ้ำนนำกู่ ปี 2557  

เป็นเงิน 10,000 บำท 

1.10 โครงกำรพัฒนำสุขภำพภำคประชำชนบ้ำนทุ่งยำว ปี 2557  

เป็นเงิน 10,000 บำท 
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(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

สังคมอยู่เย็นเป็นสุข และปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557-

2559 หน้ำ 85) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทยเรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท า

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ อปท. เงนิ

อุดหนุนทั่วไป ส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข และการ

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74  

ลว. 8 ม.ค. 2553  

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

2.อดุหนุนคณะกรรมการกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 

ประจ าหมู่บ้าน (อสม) หมู ่1 - หมู่ 10 ต าบลแม่สาบ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรก ำจัดขยะโดยชุมชนแบบ

ครบวงจร เช่นกำรส่งเสริมกำรคัดแยกขยะเพื่อเพิ่มมูลค่ำ กำรท ำปุ๋ยหมัก

จำกเศษอำหำร กำรท ำปุ๋ยจำกเศษใบไม้กิ่งไม้ กำรก ำจัดขยะแบบถูกวิธี

ของหมู่บ้ำนต่ำงๆ  

ตำมโครงกำรตอ่ไปนี้ 

2.1 โครงกำรจัดกำรขยะโดยชุมชนแบบครบวงจร บ้ำนแมข่ำน  

เป็นเงิน 5,000 บำท 

2.2 โครงกำรจัดกำรขยะโดยชุมชนแบบครบวงจร บ้ำนอมลอง  

เป็นเงิน 5,000 บำท 

2.3 โครงกำรจัดกำรขยะโดยชุมชนแบบครบวงจร บ้ำนงำแมง  

เป็นเงิน 5,000 บำท 

2.4 โครงกำรจัดกำรขยะโดยชุมชนแบบครบวงจร บ้ำนปำงเติม  

เป็นเงิน 5,000 บำท 

2.5 โครงกำรจัดกำรขยะโดยชุมชนแบบครบวงจร บ้ำนแมตุ่งติง  

เป็นเงิน 5,000 บำท 

2.6 โครงกำรจัดกำรขยะโดยชุมชนแบบครบวงจร บ้ำนขุนสำบ  

เป็นเงิน 5,000 บำท 
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2.7 โครงกำรจัดกำรขยะโดยชุมชนแบบครบวงจร บ้ำนหำดส้มป่อย  

เป็นเงิน 5,000 บำท 

2.8 โครงกำรจัดกำรขยะโดยชุมชนแบบครบวงจร บ้ำนงิ้วเฒ่ำ  

เป็นเงิน 5,000 บำท 

2.9 โครงกำรจัดกำรขยะโดยชุมชนแบบครบวงจร บ้ำนนำกู่  

เป็นเงิน 5,000 บำท 

2.10 โครงกำรจัดกำรขยะโดยชุมชนแบบครบวงจร บ้ำนทุ่งยำว  

เป็นเงิน 5,000 บำท 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรด ำรง

ควำมเป็นฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและพลังงำนสะอำดและ

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557-2559 หน้ำ 71) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ประกาศ ก.กระจายอ านาจฯเรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนของ

อบจ.เทศบาลและอบต. ในการใหบริการสาธารณะลงวันที่23 พ.ย.

2552 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว74 

ลว.8 มกราคม 2553 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 130,000 บาท 

    งบด าเนินงาน (530000) รวม 30,000 บาท 

      ค่าใช้สอย (532000) รวม 30,000 บาท 

      
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เขำ้ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 

(320300) 

จ ำนวน  30,000  บำท  

        โครงกำรฝกึอบรมและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 30,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำส่งเสรมิ

อำชีพกลุ่มผูสู้งอำยุ โดยจ่ำยเป็น คำ่ตอบแทน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  

ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษและเครื่องเขียนค่ำแบบพิมพ์ ค่ำจัดท ำเอกสำร 

ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ ของที่ระลึก ค่ำ

ตกแต่งสถำนที่ ค่ำพำหนะ ค่ำเชำ่ที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ 

เครื่องดื่ม ค่ำบ ำรุงสถำนที่ ค่ำของขวัญ ของที่ระลึก ค่ำจำ้งเหมำบริกำร

ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น ฯลฯ 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

ควำมมั่งคั่งอย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงและปรำกฏใน

แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557-2559 หน้ำ 68) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชวีิตของคนชรา คนพิการ และ

ผู้ด้อยโอกาส 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  3,680 บาท และ 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 26,320 บาท 
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    งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 100,000 บาท 

      เงนิอุดหนุน (561000) รวม 100,000 บาท 

      เงินอุดหนุนเอกชน (610300) จ ำนวน 100,000 บำท 

    
  

อุดหนุนกลุ่มสตรแีม่บ้าน แตล่ะหมู่บ้ำนเพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรด ำเนิน

กิจกรรมสำธำรณะประโยชน์และเป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำอำชีพกลุ่ม

สตรีที่มกีำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยจ่ำยใหค้ณะกรรมกำร

กลุ่มสตรีหมู่บ้ำน หมู่ 1 ถึงหมู่ 10 ต ำบลแมส่ำบ  

หมูบ่้ำนละ 10,000 บำท  

ตำมโครงกำรดังต่อไปนี้ 

1.โครงกำรพัฒนำอำชีพกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตร (กระเทียม)  

ของกลุ่มสตรีแมบ่้ำน ม.1 เป็นเงิน 10,000 บำท 
 

2.โครงกำรพัฒนำอำชีพกำรแปรรูปเก็กฮวย หญ้ำหวำน 

ของกลุ่มสตรีแมบ่้ำน ม.2 เป็นเงิน 10,000 บำท 
 

3.โครงกำรพัฒนำอำชีพกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกกล้วย 

ของกลุ่มสตรีแมบ่้ำน ม.3 เป็นเงิน 10,000 บำท 
 

4.โครงกำรพัฒนำอำชีพกำรผลิตน้ ำยำล้ำงจำนและน้ ำยำ 

ซักผ้ำ ของกลุ่มสตรแีม่บ้ำน ม.4 เป็นเงิน 10,000 บำท 
 

5.โครงกำรพัฒนำอำชีพกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตร(กระเทียม)  

ของกลุ่มสตรีแมบ่้ำน ม.5 เป็นเงิน 10,000 บำท 
 

6.โครงกำรพัฒนำอำชีพกำรผลิตน้ ำยำล้ำงจำนและน้ ำยำ 

ซักผ้ำ ของกลุ่มสตรแีม่บ้ำน ม.6 เป็นเงิน 10,000 บำท 
 

7.โครงกำรพัฒนำอำชีพกำรท ำขนมทองพับ ทองมว้น 

ของกลุ่มสตรีแมบ่้ำน ม.7 เป็นเงิน 10,000 บำท 
 

8.โครงกำรพัฒนำอำชีพกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกกล้วย 

ของกลุ่มสตรีแมบ่้ำน ม.8 เป็นเงิน 10,000 บำท 
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9.โครงกำรพัฒนำอำชีพกำรผลิตน้ ำยำล้ำงจำนและน้ ำยำซักผำ้  

ของกลุ่มสตรีแมบ่้ำน ม.9 เป็นเงิน 10,000 บำท 
 

10.โครงกำรพัฒนำอำชีพกำรท ำขนมทองพับ ทองมว้น 

ของกลุ่มสตรีแมบ่้ำน ม.10เป็นเงิน 10,000บำท 
 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

ควำมมั่งคั่งอย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงและปรำกฏใน

แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557-2559 หน้ำ 67) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อส่งเสริม

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรแีละ

ครอบครัว ฯลฯ 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74  

ลว. 8 ม.ค. 2553   

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 880,640 บาท 

    งบบุคลากร (520000) รวม 734,640 บาท 

      เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) รวม 734,640 บาท 

      เงินเดอืนพนักงำน (220100) จ ำนวน 476,640 บำท 

    
  

เพื่อเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงนิเดือนประจ ำปีให้แก่ 

พนักงำนส่วนต ำบลสังกัดส่วนโยธำ จ ำนวน 3 อัตรำ 

โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งน้ีค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 

      

      เงินประจ ำต ำแหน่ง (220300) จ ำนวน 42,000 บำท 

    
  

เพือ่จำ่ยเป็นเงินประจ ำต ำแหนง่ส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่นระดับ 

นักบริหำร (หัวหนำ้ส่วนโยธำ) จ ำนวน 1 อัตรำ  

อัตรำละ 3,500 บำท/เดือน  

โดยค านวณตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งน้ีค านวณไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 

      

      ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (220600) จ ำนวน 128,160 บำท 

    
  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจำ้งสังกัดส่วนโยธำ โดยเปน็พนักงำนจำ้ง

ทั่วไปจ ำนวน 2 อัตรำ 

โดยค านวณตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทั้งน้ีค านวณไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 

      

      เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจำ้ง (220700) จ ำนวน 87,840 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจำ้งทั่วไป 

ของสว่นโยธำ จ ำนวน 2 อัตรำ  

โดยค านวณตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทั้งน้ีค านวณไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 

โดยถอืปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ  

-บัญชีเงนิเดือนข้าราชการพลเรอืน ตามพระราชกฤษฎีกาการ

ปรับเงนิเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2554 

-ประกาศของ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ

ก าหนดอัตราเงินเดือนและจ านวนเงินที่ปรับเพิ่มส าหรับคุณวุฒิที่ 
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ก.พ. หรอืคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน

รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณวุฒิเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีได้รับ

แต่งตั้ง 

-ประกาศของ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์การให้

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

ของ อปท.ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน

นอกเหนือจากเงนิเดือนของข้าราชการ 

-ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลเรื่องก าหนด

หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบลได้รับเงนิค่าตอบแทน

นอกเหนือจากเงนิเดือน 

-ประกาศของ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) 
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    งบด าเนินงาน (530000) รวม 146,000 บาท 

      ค่าตอบแทน (531000) รวม 96,000 บาท 

      ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100) จ ำนวน 50,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ ให้แก่พนักงำน

ส่วนต ำบล พนักงำนจำ้งและลูกจำ้งประจ ำที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมนิและ

มีสทิธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ประกาศ ก.อบต.เรื่องก าหนดเงื่อนไขและวิธีการก าหนด

ประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถ่ิน

เป็นกรณพีิเศษ 

โดยค านวณตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

      

      ค่ำเชำ่บ้ำน (310400) จ ำนวน 18,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลสังกัดส่วนโยธำ 

ซึ่งมีสทิธิเบิกค่ำเชำ่บ้ำนได้ 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องค่าเช่าบ้านของ

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.

2551 

โดยค านวณตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

      

      เงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร (310500) จ ำนวน 8,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศกึษำแก่บุตรของพนักงำนส่วนต ำบล 

สังกัดส่วนโยธำซึ่งมีสทิธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 ถงึ ฉบับที ่3 

พ.ศ.2549 

โดยค านวณตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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      เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล (310600) จ ำนวน 20,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลของพนักงำนส่วนต ำบล 

สังกัดส่วนโยธำซึ่งมีสทิธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลได้ 

 โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2549 

โดยค านวณตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

 

      

      ค่าใช้สอย (5320000) รวม 50,000 บาท 

      
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เขำ้ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 

(320300) 
      

        
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก

รำชอำณำจักร  

จ ำนวน 50,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ พนักงำนส่วนต ำบล 

ลูกจำ้งประจ ำพนักงำนจำ้ง รวมถึงผู้ที่ได้รับค ำสั่งจำกนำยกองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลใหป้ฏิบัติหนำ้ที่เพื่อประโยชน์ขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล โดยจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนกำรฝกึอบรมประชุม 

สัมมนำต่ำงๆค่ำเบีย้เลีย้งเดินทำงค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พักค่ำบริกำรจอด

รถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผำ่นทำงดว่นพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้

สนำมบิน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้รวมถึง ค่ำธรรมเนียม 

ป้ำยยำนพำหนะ ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมที่ดิน หรอื

ค่ำธรรมเนียมใดๆที่สำมำรถเบิกจ่ำยในประเภทรำยจำ่ยนีไ้ด้ 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 

อปท. พ.ศ.2549 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,900,000 บาท 

    งบด าเนินงาน (530000) รวม 200,000 บาท 

      ค่าวัสดุ (533000) รวม 200,000 บาท 

      วัสดุก่อสรำ้ง (330600) จ ำนวน 200,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำงเพื่อใช้ในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรหรอื

กิจกรรมต่ำงๆ เชน่ ไม้ สี ปูนซีเมนต ์อฐิ บล็อก กระเบือ้ง สังกะสี ตะปู

ทรำย หนิ แผ่นเหล็ก เหล็กเส้น เสำเหล็ก เสำคอนกรีตอัดแรง ท่อปูน 

ท่อพีวซีี ตะแกรงเหล็ก ฯลฯ 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

      

    งบลงทุน (540000) รวม 1,700,000 บาท 

      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) รวม 1,700,000 บาท 

      ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร (420700)       

        โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรที่จอดรถส ำหรับบริกำรประชำชนผู้มำติดต่อ จ ำนวน 150,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรก่อสร้ำงอำคำรที่จอดรถ จ ำนวน 1 หลัง 

ขนำดกว้ำงช่วงเสำ 5.00 เมตร ควำมยำวรวม 25.00 เมตร  

สูงไม่น้อยกว่ำ 2.70 เมตร 

พร้อมป้ำยแสดงโครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

ควำมโปร่งใส เป็นประชำธิปไตย และเป็นธรรมในกำรให้บริกำรและ

ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557-2559 หน้ำ 65) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

 

      



100 

      ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค (420900)       

        โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 จ ำนวน 2 จุด จ ำนวน 150,000 บำท 

    
  

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ ำนวน 2 จุด 

จุดที่ 1 กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 60.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร 

จุดที่ 2 กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 25.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร 

ควำมยำวรวมทั้ง 2 จุด = 85.00 เมตร และมีพื้นที่รวมทั้ง 2 จุดไม่

น้อยกว่ำ 255.00 ตำรำงเมตร 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

ควำมมั่งคั่งอย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงและปรำกฏใน

แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557-2559 หน้ำ 58) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

      

        โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 จ ำนวน 150,000 บำท 

    
  

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนำดกว้ำง 2.70 เมตร ยำว 93.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร 

และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 251.10 ตำรำงเมตร 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

ควำมมั่งคั่งอย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงและปรำกฏใน

แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557-2559 หน้ำ 58) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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        โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 จ ำนวน 150,000 บำท 

    
  

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 85.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร 

และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 255.00 ตำรำงเมตร 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

ประสิทธิภำพ ควำมโปร่งใสเป็นประชำธิปไตยและเป็นธรรมในกำร

ให้บริกำรและปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557-2559  

หนำ้ 58) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

      

        โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 จ ำนวน 150,000 บำท 

    
  

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 65.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร 

และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 260.00 ตำรำงเมตร 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

ควำมมั่งคั่งอย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงและปรำกฏใน

แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557-2559 หน้ำ 58) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

      

        โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 จ ำนวน 150,000 บำท 

    
  

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 85.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร 

และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 255.00 ตำรำงเมตร 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

ควำมมั่งคั่งอย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงและปรำกฏใน
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แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557-2559 หน้ำ 58) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

        โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 จ ำนวน 2 จุด จ ำนวน 150,000 บำท 

    
  

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ ำนวน 2 จุด 

จุดที่ 1 กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 55.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร 

จุดที่ 2 กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 30.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร 

ควำมยำวรวมทั้ง 2 จุด = 85.00 เมตร และมีพื้นที่รวมทั้ง 2 จุดไม่

น้อยกว่ำ 255.00 ตำรำงเมตร 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

ควำมมั่งคั่งอย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงและปรำกฏใน

แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557-2559 หน้ำ 58) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

      

        โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 จ ำนวน 150,000 บำท 

    
  

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 85.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร 

และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 255.00 ตำรำงเมตร 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

ควำมมั่งคั่งอย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงและปรำกฏใน

แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557-2559 หน้ำ 58) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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        โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 จ ำนวน 150,000 บำท 

    
  

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 65.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร 

และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 260.00 ตำรำงเมตร 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

ควำมมั่งคั่งอย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงและปรำกฏใน

แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557-2559 หน้ำ 58) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทัง้น้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

      

        โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 จ ำนวน 150,000 บำท 

    
  

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 65.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร 

และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 260.00 ตำรำงเมตร 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

ควำมมั่งคั่งอย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงและปรำกฏใน

แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557-2559 หน้ำ 58) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

      

        โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 จ ำนวน 150,000 บำท 

    
  

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  

จ ำนวน 1 ถัง 

ขนำดกว้ำง 6.00 เมตร X 6 เมตร สูง 1.50 เมตร  

พร้อมป้ำยแสดงโครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 

(สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหมด่้ำนกำรสร้ำง

ควำมมั่งคั่งอย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงและปรำกฏใน
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แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2557-2559 หน้ำ 63) 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

      ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้ำง(421000)       

        ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้ำง จ ำนวน 50,000 บำท 

    
  

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงให้มี

มูลค่ำเพิ่มขึน้ วงเงินเกิน 5,000 บำท 

โดยถอืปฏิบัติตาม 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานต่างๆของ สภาต าบลและ อบต. 

ทั้งน้ีให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 


