
 

ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 



 

   

  ส่วนที่ 1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

อ าเภอสะเมิง    จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำแถลงงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแมส่ำบ  อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
  รายรับจริง 

 ปี 2562 
ประมาณการ 

 ปี 2563 
ประมาณการ  

ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง      

  หมวดภำษีอำกร 115,750.11 580,00.00 37,000.00 

  หมวดค่ำธรรมเนียมค่ำปรับและใบอนุญำต 2,870.00 10,700.00 7,700.00 

  หมวดรำยได้จำกทรัพยส์ิน 184,358.28 150,000.00 150,000.00 

  หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 24,010.00 11,000.00 45,000.00 

  หมวดรำยได้จำกทุน 225.00 250,000.00 250,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 327,213.39 479,700.00 489,700.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

  หมวดภำษีจดัสรร 15,314,146.72 15,120,300.00 15,010,300.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,314,146.72 15,120,300.00 15,010,300.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

   

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,845,685.00 13,500,000.00 13,500,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

13,845,685.00 13,500,000.00 13,500,000.00 

รวม 29,487,045.11 29,100,000.00 29,000,000.00 

 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
 ปี 2563 

ประมาณการ  
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลำง 7,787,853.35 8,469,500.00 6,686,860.00 
  งบบุคลำกร 8,301,499.00 10,758,420.00 11,421,180.00 
  งบด ำเนินงำน 5,026,019.83 5,686,443.00 6,219,280.00 
  งบลงทุน 2,910,500.00 3,009,120.00 3,565,680.00 
  งบรำยจ่ำยอื่น 20,000.00 25,000.00 25,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 943,520.00 1,151,517.00 1,082,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 24,989,392.18 29,100,000.00 29,000,000.00 
รวม 24,989,392.18 29,100,000.00 29,000,000.00 

  



                         
 

                     ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ทำ่นประธำนสภำฯ และสมำชิกสภองคก์ำรบรหิำรสว่นตสว่นต ำบลแมส่ำบ

         
        บดันีถ้ึงเวลำที่ คณะผูบ้รหิำรขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลแมส่ำบจะไดเ้สนอรำ่งขอ้บญัญตัิงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีตอ่ 

สภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลแมส่ำบอีกครัง้หนึง่  ฉะนัน้ในโอกำสนีค้ณะผูบ้รหิำรองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลแมส่ำบ จึงขอชีแ้จงใหท้ำ่นประธำน
และสมำชิกทกุทำ่น ไดท้รำบถึงสถำนะกำรคลงัตลอดจนหลกักำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดงัตอ่ไปนี ้

              1. สถำนะกำรคลงั          
 1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป        

       ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563  ณ วนัท่ี 31   กรกฎำคม พ.ศ.2563 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินมีสถำนะกำรเงิน ดงันี ้
  1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 26,258,515.65 บำท       

 1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 10,141,014.34 บำท       
  1.1.3 เงินทนุส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 9,165,229.31 บำท       

        1.1.4 รำยกำรท่ีไดก้นัเงินไวแ้บบก่อหนีผ้กูพนัและยงัไมไ่ดเ้บิกจ่ำย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท  
        1.1.5 รำยกำรท่ีไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้่อหนีผ้กูพนั จ ำนวน 5 โครงกำร รวม 4,867.60 บำท    

1.2 เงินกูค้งคำ้ง จ ำนวน 0.00 บำท        
              2. กำรบรหิำรงบประมำณ           
           2.1 ในปีงบประมำณ 2562  ณ วนัท่ี 30  กนัยำยน พ.ศ.2562      
                              (1) รำยรบัจรงิ จ ำนวน 29,488,920.11 บำท ประกอบดว้ย     
                       หมวดภำษีอำกร                                             จ ำนวน    117,625.11       บำท 
                                    หมวดคำ่ธรรมเนียม คำ่ปรบั และใบอนญุำต   จ ำนวน     2,870.00          บำท 
                                    หมวดรำยไดจ้ำกทรพัยส์นิ                              จ ำนวน    184,358.28       บำท
                                   หมวดรำยไดเ้บ็ดเตลด็                                             จ ำนวน        24,010.00        บำท
                                   หมวดรำยไดจ้ำกทนุ                                 จ ำนวน     225.00             บำท 
                                                หมวดภำษีจดัสรร                                          จ ำนวน15,314,146.72  บำท             
                                   หมวดเงินอดุหนนุทั่วไป                                          จ ำนวน  13,845,685.00   บำท 
  
   (2) เงินอดุหนนุท่ีรฐับำลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค ์จ ำนวน 5,504,085.96 บำท    
   (3) รำยจำ่ยจรงิ จ ำนวน 25,879,662.18  บำท ประกอบดว้ย     
                       งบกลำง                                                  จ ำนวน 7,787,853.35  บำท
                                    งบบคุลำกร                                                 จ ำนวน  8,301,499.00   บำท 
                                   งบด ำเนนิงำน                                                 จ ำนวน  5,767,289.83   บำท 
                                    งบลงทนุ                                                 จ ำนวน  3,059,500.00   บำท 
                                   งบเงินอดุหนนุ                                                 จ ำนวน  943,520.00   บำท                                                    
                      รำยจ่ำยอื่น                                                                            จ ำนวน  20,000.00  บำท
  



   (4) รำยจำ่ยทีจ่่ำยจำกเงินอดุหนนุท่ีรฐับำลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค ์จ ำนวน 5,504,085.96 บำท  
   (5) รำยจำ่ยทีจ่่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน 1,519,200.00  บำท     
                (6) รำยจ่ำยที่จำ่ยจำกเงินทนุส ำรองเงินสะสม จ ำนวน  0.00 บำท     
                (7) รำยจ่ำยที่จำ่ยจำกเงินกู ้ จ ำนวน  0.00 บำท        
                    2.2   ในปีงบประมำณ 2563  ณ วนัท่ี 31  กรกฎำคม พ.ศ.2563     
                                        (1) รำยรบัจรงิ จ ำนวน 24,522,548.13 บำท ประกอบดว้ย     
                                              หมวดภำษีอำกร                                                         จ ำนวน  1,941.00     บำท   
    หมวดคำ่ธรรมเนียม คำ่ปรบั และใบอนญุำต    จ ำนวน  1,728.20     บำท   
    หมวดรำยไดจ้ำกทรพัยส์นิ                                จ ำนวน  146,847.40 บำท   
    หมวดรำยไดเ้บด็เตลด็                                จ ำนวน  48,000.00  บำท   
    หมวดรำยไดจ้ำกทนุ                                จ ำนวน  240.00       บำท   
    หมวดภำษีจดัสรร                                              จ ำนวน  11,478,740.53 บำท 
                                            หมวดเงินอดุหนนุทั่วไป                              จ ำนวน  12,845,051.00 บำท 
                             (2) เงินอดุหนนุท่ีรฐับำลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค ์จ ำนวน 42,023.00 บำท    
                (3) รำยจ่ำยจรงิ จ ำนวน 20,256,582.77 บำท ประกอบดว้ย     
                       งบกลำง                                                           จ ำนวน 6,850,096.00  บำท
                                    งบบคุลำกร                                                          จ ำนวน  7,149,942.50   บำท                
                                    งบด ำเนนิงำน                                                                   จ ำนวน  3,840,339.42  บำท 
                                                 งบลงทนุ                                                      จ ำนวน  1,423,610.00   บำท 
                                   งบเงินอดุหนนุ                                                     จ ำนวน  992,594.85   บำท 
  
   (4) รำยจำ่ยทีจ่่ำยจำกเงินอดุหนนุท่ีรฐับำลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค ์จ ำนวน 42,023.00 บำท  
   (5) รำยจำ่ยทีจ่่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน 3,047,000.00 บำท     
                             (6) รำยจำ่ยทีจ่่ำยจำกเงินทนุส ำรองเงินสะสม จ ำนวน  0.00 บำท     
                             (7) รำยจำ่ยทีจ่่ำยจำกเงินกู ้ จ ำนวน  0.00 บำท        

           
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
   
    
    
    
    
    
    
   
 

 
 

        
 

  
        

 
       

        
        
        
        
        
   
              
        

 
       

        
        
        
 

            
   
   
 

  
 

        
 

  

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่ำงข้อบัญญัติ  งบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป        9,746,500.00  
  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน          742,520.00  
ด้านบริการชุมชนและสังคม    
  แผนงำนกำรศึกษำ        6,493,320.00  
  แผนงำนสำธำรณสุข          406,000.00  
  แผนงำนสังคมสงเครำะห์        1,077,680.00  
ด้านการเศรษฐกิจ    
  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ        3,847,120.00  
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน    
  แผนงำนงบกลำง        6,686,860.00  

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 
     

29,000,000.00  



 

 
 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแมส่ำบ 

 
อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม ่

 
แผนงานงบกลาง 

           

 

    
งาน 

  

งบกลาง รวม 
 

 
งบ 

    

 

 

      

 

 

        

 

 
งบกลาง               6,686,860             6,686,860  

 

 
    งบกลำง                6,686,860              6,686,860  

 

 
                                  รวม               6,686,860             6,686,860  

 

         

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  

 

    
งาน 

  

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 
 

งบ 
    

 

      

 

        

 
งบบุคลากร               5,481,120             1,051,200             6,532,320  

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

 
    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)                2,910,000              1,051,200              3,961,200  

 
งบด าเนินงาน               1,892,600                668,000             2,560,600  

 
    ค่ำตอบแทน                  284,600                138,000                422,600  

 
    ค่ำใช้สอย                1,172,000                530,000              1,702,000  

 
    ค่ำวัสด ุ                  350,000                       -                  350,000  

 
    ค่ำสำธำรณูปโภค                   86,000                       -                    86,000  

 
งบลงทุน                  491,180                 47,400                538,580  

 
    ค่ำครุภณัฑ ์                  491,180                 47,400                538,580  

 
งบรายจ่ายอื่น                   25,000                       -                   25,000  

 
    รำยจ่ำยอื่น                   25,000                       -                    25,000  

 
งบเงินอุดหนุน                   90,000                       -                   90,000  

 
    เงินอุดหนุน                   90,000                       -                    90,000  

 
                                 รวม               7,979,900             1,766,600             9,746,500  

         



                  
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  

 

    
งาน 

  

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม 
 

 
งบ 

    

 

 

      

 

 

        

 

 
งบบุคลากร                  355,320                355,320  

 

 
    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)                  355,320                355,320  

 

 
งบด าเนินงาน                  387,200                387,200  

 

 
    ค่ำตอบแทน                   67,200                 67,200  

 

 
    ค่ำใช้สอย                  260,000                260,000  

 

 
    ค่ำวัสด ุ                   60,000                 60,000  

 

 
                                   รวม                  742,520                742,520  

 

 
 

   
  

 

 
 

แผนงานการศึกษา 
  

 

    
งาน 

  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศกึษา 

รวม 
 

งบ 
    

 

      

 

        

 
งบบุคลากร                  951,480             1,970,160             2,921,640  

 
    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)                  951,480              1,970,160              2,921,640  

 
งบด าเนินงาน                  703,000             1,782,080             2,485,080  

 
    ค่ำตอบแทน                  178,000                 50,000                228,000  

 
    ค่ำใช้สอย                  470,000              1,074,800              1,544,800  

 
    ค่ำวัสด ุ                   30,000                657,280                687,280  

 
    ค่ำสำธำรณูปโภค                   25,000                       -                    25,000  

 
งบลงทุน                         -                  294,600                294,600  

 
    ค่ำครุภณัฑ ์                         -                     8,600                   8,600  

 
    ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง                         -                  286,000                286,000  

 
งบเงินอุดหนุน                         -                  792,000                792,000  

 
    เงินอุดหนุน                         -                  792,000                792,000  

 
                                  รวม               1,654,480             4,838,840             6,493,320  

         
         



 
แผนงานสาธารณสุข 

  

 

    
งาน 

  

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสขุอื่น 

รวม 
 

 
งบ 

    

 

 

      

 

 

        

 

 
งบด าเนินงาน                  206,000                206,000  

 

 
    ค่ำตอบแทน                  120,000                120,000  

 

 
    ค่ำใช้สอย                   86,000                 86,000  

 

 
งบเงินอุดหนุน                  200,000                200,000  

 

 
    เงินอุดหนุน                  200,000                200,000  

 

 
                                 รวม                  406,000                406,000  

 

         

 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์

  

 

    
งาน 

  

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

รวม 
 

 
งบ 

    

 

 

      

 

 

        

 

 
งบบุคลากร                  854,280                854,280  

 

 
    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)                  854,280                854,280  

 

 
งบด าเนินงาน                  206,400                206,400  

 

 
    ค่ำตอบแทน                   61,000                 61,000  

 

 
    ค่ำใช้สอย                  145,400                145,400  

 

 
งบลงทุน                   17,000                 17,000  

 

 
    ค่ำครุภณัฑ ์                   17,000                 17,000  

 

 
                                  รวม               1,077,680             1,077,680  

 

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

    
งาน 

  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

รวม 
 

งบ 
    

 

      

 

        

 
งบบุคลากร                  757,620                       -                  757,620  

 
    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)                  757,620                       -                  757,620  

 
งบด าเนินงาน                  254,000                120,000                374,000  

 
    ค่ำตอบแทน                  104,000                       -                  104,000  

 
    ค่ำใช้สอย                  150,000                 20,000                170,000  

 
    ค่ำวัสด ุ                         -                  100,000                100,000  

 
งบลงทุน                   25,500             2,690,000             2,715,500  

 
    ค่ำครุภณัฑ ์                   25,500                       -                    25,500  

 
    ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง                         -                2,690,000              2,690,000  

 
                                   รวม               1,037,120             2,810,000             3,847,120  



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

อ าเภอสะเมิง    จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 



รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยทั่วไป 

     ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564      

   องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลแมส่ำบ 

                                                                            อ ำเภอ สะเมิง   จงัหวดัเชียงใหม ่     

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทัง้สิน้ 29,000,000 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงินอดุหนนุทั่วไป แยกเป็น 

      แผนงำนงบกลำง       

งบกลำง                                                          รวม   6,686,860 บำท                   

งบกลำง                               รวม   6,686,860 บำท

 งบกลำง                                            รวม   6,686,860 บำท

 เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม               จ ำนวน  68,000บำท

  เพื่อสง่เป็นเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมในสว่นของนำยจำ้ง ในอตัรำรอ้ยละ 5  ใหแ้ก ่

   พนกังำนจำ้งของ อบต.แมส่ำบ   

  โดยถือปฏิบตัิตำม 

  -พระรำชบญัญตัิประกนัสงัคม พ.ศ.2533 

  -หนงัสอืส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0809.5/ว 9  

   ลว. 22 มกรำคม 2557 เรือ่ง กำรจ่ำยเงินเบีย้ประกนัสงัคมของพนกังำนจำ้ง 

  -หนงัสอืส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ดว่นท่ีสดุ ที ่มท 0809.5/ว 81  

   ลว. 10  กรกฎำคม  2557  เรือ่ง ประกำศ ก.จ, ก.ท, ก.อบต.  เรือ่ง มำตรฐำน 

   ทั่วไปเก่ียวกบัพนกังำนจำ้ง (ฉบบัท่ี 3) 

  -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว1620  

   ลว. 22  เมษำยน 2562  เรือ่ง ขอควำมรว่มมือให ้อปท.ช ำระเงินสมทบกองทนุ 

   ประกนัสงัคม ผำ่นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Playment)  

 

 เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน           จ ำนวน    3,000 บำท

 เพื่อสง่เป็นเงินสมทบกองทนุเงินทดแทนเป็นรำยปี ในอตัรำรอ้ยละ 0.2 ของคำ่จำ้งโดยประมำณ 

              ทัง้ปี    

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -พระรำชบญัญตัิเงินทดแทน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2561 

 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุ ที ่มท 0808.2/ว 4172  

  ลว. 24  ธนัวำคม  2561 เรือ่ง กำรตัง้งบประมำณเงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 

             

     



 เงินสมทบกองทนุสวสัดิกำรชมุชน             จ ำนวน   50,000 บำท

  เพื่อจ่ำยสมทบในสว่นขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

  โดยยดึหลกัหุน้สว่นกำรพฒันำ  ประชำชน 1 สว่น : องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

  1 สว่น : และรฐับำล 1 สว่น 

  โดยถือปฏิบตัิตำม 

  -พรบ.สง่เสรมิกำรจดัสวสัดิกำรสงัคม พ.ศ.2546 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัท่ี 2) 

   พ.ศ.2550 

  -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0891.4 /ว 2502 

   ลว. 20 ส.ค. 2553 เรือ่งแนวทำง สนบัสนนุกำรด ำเนินงำนกองทนุสวสัดิกำรชมุชน 

   ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  

  -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นที่สดุ ที ่มท.0808.2/ว 4295 

   ลว. 3 ส.ค. 2560 เรือ่งกำรด ำเนินกำรสมทบกองทนุสวสัดิกำรชมุชน 

  -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน  ที ่มท.0808.2/ว 560 

   ลว. 27 ก.พ. 2561 เรือ่งกำรด ำเนนิกำรสมทบกองทนุสวสัดิกำรชมุชน 

  -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรตัง้งบประมำณขององคก์รปกครองสว่น 

   ทอ้งถ่ินเพื่อสมทบกองทนุ พ.ศ.2561 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2563      

  -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  หนำ้ 99  ล ำดบัท่ี 4       

             

 เบีย้ยงัชีพผูส้งูอำย ุ        จ ำนวน   4,611,260 บำท

  เพื่อจ่ำยเป็นเบีย้ยงัชีพผูส้งูอำยตุำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจำ่ยเงิน 

  เบีย้ยงัชีพผูส้งูอำยขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2552 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2562  

  โดยถือปฏิบตัิตำม 

  - พ.ร.บ.ก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจฯ พ.ศ.2542  

    (ภำรกิจถ่ำยโอนมำตรำ 16) 

  - หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่ยที่สดุ ที่ มท 0810.6/ว 1994  

   ลว. 3 กรกฎำคม 2563 เรือ่ง กำรซกัซอ้มแนวทำงกำรตัง้งบประมำณรำยจำ่ย 

   ประจ ำปี พ.ศ. 2564 เงินอดุหนนุทั่วไป เงินอดุหนนุส ำหรบัโครงกำรสง่เสรมิ 

   สวสัดิกำรทำงสงัคมใหแ้ก่ ผูพ้ิกำรและทพุพลภำพ โครงกำรสนบัสนนุกำรจดั 

   สวสัดิกำรทำงสงัคมแก่ผูด้อ้ยโอกำสทำงสงัคม และโครงกำรสรำ้งหลกัประกนัดำ้น 

   รำยไดแ้ก่ผูส้งูอำย ุ

  -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนำ้ 98  ล ำดบัที่ 1       

              



 เบีย้ยงัชีพคนพกิำร         จ ำนวน 1,529,600 บำท

  เพื่อจ่ำยเป็นเบีย้ยงัชีพคนพกิำรตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจำ่ยเงิน 

  เบีย้ควำมพกิำรใหค้นพิกำรขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2553 และแกไ้ขเพิ่มเติมถงึ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2562    

  โดยถือปฏิบตัิตำม 

  - พ.ร.บ.ก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจฯ พ.ศ.2542  

    (ภำรกิจถ่ำยโอนมำตรำ 16) 

  - หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่ยที่สดุ ที่ มท 0810.6/ว 1994 

    ลว. 3 กรกฎำคม 2563 เรือ่ง กำรซกัซอ้มแนวทำงกำรตัง้งบประมำณรำยจำ่ย 

    ประจ ำปี พ.ศ. 2564 เงินอดุหนนุทั่วไป เงินอดุหนนุส ำหรบัโครงกำรสง่เสรมิ 

    สวสัดิกำรทำงสงัคมใหแ้ก่ ผูพ้ิกำรและทพุพลภำพ โครงกำรสนบัสนนุกำรจดั 

    สวสัดิกำรทำงสงัคมแก่ผูด้อ้ยโอกำสทำงสงัคม และโครงกำรสรำ้งหลกัประกนัดำ้น 

    รำยไดแ้ก่ผูส้งูอำย ุ

  - ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนำ้ 98  ล ำดบัท่ี 2  "    

              

  

 เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส ์       จ ำนวน   90,000 บำท
  เพื่อจ่ำยเป็นเบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส ์ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรจ่ำย 

  เงินสงเครำะหเ์พื่อกำรยงัชีพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินฯ พ.ศ. 2548   

  โดยถือปฏิบตัิตำม 

  - พ.ร.บ.ก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจฯ พ.ศ.2542  
    (ภำรกิจถ่ำยโอนมำตรำ 16) 
  - หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่ยที่สดุ ที่ มท 0810.6/ว 1994  

    ลว. 3 กรกฎำคม 2563 เรือ่ง กำรซกัซอ้มแนวทำงกำรตัง้งบประมำณรำยจำ่ย 

    ประจ ำปี พ.ศ. 2564 เงินอดุหนนุทั่วไป เงินอดุหนนุส ำหรบัโครงกำรสง่เสรมิ 

    สวสัดิกำรทำงสงัคมใหแ้ก่ ผูพ้ิกำรและทพุพลภำพ โครงกำรสนบัสนนุกำรจดั 

    สวสัดิกำรทำงสงัคมแก่ผูด้อ้ยโอกำสทำงสงัคม และโครงกำรสรำ้งหลกัประกนัดำ้น 

    รำยไดแ้ก่ผูส้งูอำย ุ

  - ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนำ้ 98  ล ำดบัท่ี 3     "    

              
    

 

 

 

  

  
 
 



ส ำรองจำ่ย          จ ำนวน  100,000 บำท 

  เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเผชิญเหตสุำธำรณภยั หรอืบรรเทำควำมเดือดรอ้นให ้

  ประชำชนเป็นสว่นรวม ในกรณีฉกุเฉินท่ีมีสำธำรณะภยัเกิดขึน้หรอืกรณีกำรปอ้งกนั 

  และยบัยัง้ก่อนกำรเกิดสำธำรณภยัหรอืคำดวำ่จะเกิดสำธำรณภยั เช่นกำรปอ้งกนั 

  และแกไ้ขปัญหำอทุกภยั,น ำ้ป่ำไหลหลำก,แผน่ดินถลม่,วำตภยั,ภยัแลง้,ภยัหนำว,  

  ไฟป่ำ,อคัคีภยั,โรคระบำด โรคตดิตอ่ตำ่งๆ ฯลฯ หรอืกรณีที่มีควำมจ ำเป็นตอ้งจ่ำย 

  นอกเหนือจำกที่งบประมำณตัง้ไว ้หรอืกรณีที่มีหนงัสอืสั่งกำรใหเ้บิกจ่ำยจำกเงิน 

  ประเภทนี ้ 

  โดยถือปฏิบตัิตำม 

  - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยเพื่อชว่ยเหลอืประชำชนตำมอ ำนำจ 

    หนำ้ที่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินพ.ศ.2560 และแกไ้ขเพิ่มเติมถงึ(ฉบบัท่ี2) 

    พ.ศ.2561 

  - หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว1179  

    ลว 15 เมษำยน  2563 เรือ่งก ำหนดรำยกำรในงบกลำงประเภทเงินส ำรองจำ่ย 

  - หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก  ที ่มท.0313.4/ ว 667 

    ลว.12 มีนำคม 2545 เรือ่งกำรชว่ยเหลอืประชำชนกรณีเกิดสำธำรณภยัของ 
    องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

  - หนงัสอืกระทรวงมหำดไทยที ่มท 0808.2/ว 3215  ลว. 6 มิถนุำยน 2559  

    เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำรใชจ้่ำยงบประมำณเพื่อชว่ยเหลอืประชำชนกรณีเกิด 

    สำธำรณภยัของ อปท 

  - หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นท่ีสดุ ที ่มท 0808.2/ว 0684   

    ลว. 8 กมุภำพนัธ ์2560 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรปฎิบตัิส  ำหรบัองคก์ร 
    ปกครองสว่นทอ้งถ่ินในกำรช่วยเหลอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินอื่นท่ี 

    ประสบสำธำรณภยัตำมพระรำชบญัญตัิปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

  - หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุ ที ่มท 0808.2/ว 2145 

    ลว. 11  ตลุำคม  2560 

  - หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นท่ีสดุ ที ่มท 0810.7/ว 6768  

    ลว. 29 พฤศจิกำยน 2560 

  - หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุ ที ่มท 0808.2/ว 516 

    ลว. 22  กมุภำพนัธ ์ 2561 

  - หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุ ที ่มท 0810.4/ว 1632 

    ลว. 4  มิถนุำยน  2561 

   
 
 
 
 



  - หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุ ที ่มท 0810.5/ว 4014 

    ลว. 12  ธนัวำคม  2561 

  - หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุ ที ่มท 0810.4/ว 4182 

    ลว. 24  ธนัวำคม  2561  

  -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุ ที ่มท 0810.5/ว 305   

    ลว. 22  มกรำคม  2562  

   -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุ ที ่มท 0810.4/ว 588    

    ลว. 13  กมุภำพนัธ ์2562  

   -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุ ที ่มท 0810.4/ว 1273   

    ลว. 25  มีนำคม  2562  

   -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุ ที ่มท 0820.3/ว 6884   

 

            

            

            

         

             

          

             

          

             

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รำยจำ่ยตำมขอ้ผกูพนั            

 เงินสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถ่ิน (กบท)    จ ำนวน 155,000 บำท

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถ่ินในอตัรำรอ้ยละ 1  

  โดยค ำนวณจำกประมำณกำรรำยรบัทกุประเภทตำมขอ้บญัญตังิบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี  

  ยกเวน้ประเภทพนัธบตัร เงินกู ้เงินท่ีมีผูอ้ทุิศให ้และเงินอดุหนนุ  

  โดยถือปฏิบตัิตำม 

   -หนงัสอืส ำนกังำนกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถ่ิน กรมสง่เสรมิกำร 

    ปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว 34 ลว. 30 กนัยำยน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้ม 

    แนวทำงกำรสง่เงินสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถ่ิน  

    ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

   -พรบ.บ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2500 

   -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถ่ิน 

    พ.ศ. 2546"          

        

 เงินสมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภำพต ำบลแมส่ำบ     จ ำนวน 80,000 บำท 

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบ กองทนุหลกัประกนัสขุภำพต ำบลแมส่ำบ (สปสช)  
  ไมน่อ้ยวำ่รอ้ยละ 40 ของจ ำนวนเงินท่ีไดร้บัจดัสรรจำกกองทนุหลกัประกนัสขุภำพ 

  คือ คนละ 45 บำท โดยคิดจำกจ ำนวนประชำกรของต ำบล จ ำนวน 3,842 คน  

  ขอ้มลู ณ.วนัท่ี 1 เมษำยน  2563   

  โดยถือปฏิบตัิตำม 

  -พ.ร.บ. หลกัประกนัสขุภำพแหง่ชำติ พ.ศ.2545  

  -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุ ที ่มท 0891.3/ ว 2199  

   ลว. 10 พฤศจิกำยน  2552 

  -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ินท่ี มท 0891.3/ว 1514  ลว.6 ก.ค. 2554 

  -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0037.3/ ว. 20502  ลว. 2 ธ.ค. 2553  

   เรือ่งซกัซอ้มควำมเขำ้ใจกำรบรหิำรจดักำรกองทนุหลกัประกนัสขุภำพระดบั 

   ทอ้งถ่ินปี 2554  

  -ประกำศคณะกรรมกำรกองทนุหลกัประกนัสขุภำพแหง่ชำติ เรือ่งหลกัเกณฑเ์พื่อ 

   สนบัสนนุให ้อปท ด ำเนินงำนและบรหิำรจดักำรกองทนุหลกัประกนัสขุภำพใน 

   ระดบัทอ้งถ่ินหรอืพืน้ท่ี พ.ศ.2557  

  -ประกำศคณะกรรมกำรกองทนุหลกัประกนัสขุภำพแหง่ชำติ เรือ่งหลกัเกณฑเ์พื่อ 

   สนบัสนนุให ้อปท ด ำเนินงำนและบรหิำรจดักำรกองทนุหลกัประกนัสขุภำพใน 

   ระดบัทอ้งถ่ินหรอืพืน้ท่ี พ.ศ.2561 



  -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรตัง้งบประมำณขององคก์รปกครองสว่น 

   ทอ้งถ่ินเพื่อสมทบกองทนุ พ.ศ.2561 และแกไ้ขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2563  

  -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ที ่มท 0819.2/ว 1212  

   ลว. 20  เมษำยน  2563   

  -หนงัสอืส ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแหง่ชำติ เขต.1 เชียงใหม ่ที่ สปสช.5.31/ 

   ว.3567 ลว. 23  มิถนุำยน  2563  เรือ่ง แจง้จ ำนวนประชำกรทีใ่ชใ้นกำรจดัสรร 
   งบประมำณใหก้บักองทนุหลกัประกนัสขุภำพในระดบัทอ้งถ่ินหรอืพืน้ท่ี 

   ปีงบประมำณ 2564 

  -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  หนำ้ 95  ล ำดบัท่ี 1       

           

             

          

             

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป          รวม   7,979,900 บำท               
งบบคุลำกร          รวม   5,481,120 บำท    
เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)         รวม   2,571,120 บำท

 เงินเดือนนำยก/รองนำยก        จ ำนวน 514,080 บำท 
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนของผูบ้รหิำรทอ้งถ่ินไดแ้ก ่

  1.เงินเดือนนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล     จ ำนวน 1 อตัรำ  

  อตัรำละ 20,400 บำท/เดือน 

  

  2.เงินเดือนรองนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล จ ำนวน 2 อตัรำ  

  อตัรำละ 11,220 บำท/เดือน 

  ทัง้นีค้  ำนวณตัง้จำ่ยไวไ้มเ่กิน 12 เดือน      
                      

             เงินคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหนง่นำยก/รองนำยก       จ ำนวน 42,120 บำท 

  เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหนง่ผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 
  1.คำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหนง่นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

  จ ำนวน 1 อตัรำ อตัรำละ 1,750 บำท/เดือน 

  

  2.คำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหนง่รองนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

  จ ำนวน 2 อตัรำ อตัรำละ 880 บำท/เดือน 

  ทัง้นีค้  ำนวณตัง้จำ่ยไวไ้มเ่กิน 12 เดือน       

 

 เงินคำ่ตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก       จ ำนวน   42,120 บำท 

  เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ตอบแทนพเิศษแก่ผูบ้รหิำรทอ้งถ่ินไดแ้ก่ 
  1.คำ่ตอบแทนพิเศษนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

  จ ำนวน 1 อตัรำ อตัรำละ 1,750 บำท/เดือน 

  2.คำ่ตอบแทนพิเศษรองนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

  จ ำนวน 2 อตัรำ อตัรำละ 880 บำท/เดือน 

  ทัง้นีค้  ำนวณตัง้จำ่ยไวไ้มเ่กิน 12 เดือน      

   

 เงินคำ่ตอบแทนเลขำนกุำร/ที่ปรกึษำนำยกเทศมนตร ีนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  จ ำนวน 86,400 บำท 

  เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ตอบแทนเลขำนกุำรนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  

  จ ำนวน 1 อตัรำ อตัรำละ 7,200 บำท/เดือน 

  ทัง้นีค้  ำนวณตัง้จำ่ยไวไ้มเ่กิน 12 เดือน           
           
 



 เงินคำ่ตอบแทนสมำชิกสภำองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน     จ ำนวน 1,886,400 บำท
  เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ตอบแทนสมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล ไดแ้ก ่

  1.คำ่ตอบแทนประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

  จ ำนวน 1 อตัรำ อตัรำละ 11,220 บำท/เดือน 

   

  2.คำ่ตอบแทนรองประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

  จ ำนวน 1 อตัรำ อตัรำละ 9,180 บำท/เดือน 

   

  3.คำ่ตอบแทนเลขำนกุำรสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

  จ ำนวน 1 อตัรำ อตัรำละ 7,200 บำท/เดือน 

 

  4.คำ่ตอบแทนสมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

  จ ำนวน 18 อตัรำ อตัรำละ 7,200 บำท/เดือน 

  ทัง้นีค้  ำนวณตัง้จำ่ยไวไ้มเ่กิน 12 เดือน      

  โดยถือปฏิบตัิตำม 

  -ระเบียบกระทวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงินคำ่ตอบแทนนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

  รองนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

  รองประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  

  เลขำนกุำรนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล และเลขำนกุำรสภำองคก์ำรบรหิำรสว่น 

  ต ำบล (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2557"        

          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)        รวม   2,910,000 บำท
 เงินเดือนพนกังำน         จ ำนวน 1,805,160 บำท
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพรอ้มเงินปรบัปรุงประจ ำปี แก่พนกังำนสว่นต ำบล  

  สงักดัส ำนกังำนปลดั องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลแมส่ำบ จ ำนวน 5 อตัรำ  

  ทัง้นีค้  ำนวณตัง้จำ่ยไวไ้มเ่กิน 12 เดือน 

  โดยถือปฏิบตัิตำม 

  -พรบ.ระเบียบบรหิำรงำนบคุคลสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 

  -หนงัสอืส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธนัวำคม 2558  
  เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำรค ำนวณภำระคำ่ใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบคุคลของ อปท.      
             
 เงินเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน        จ ำนวน 84,000 บำท
  เพื่อจ่ำยเป็น 

  1.เงินคำ่ตอบแทนรำยเดือน (คำ่ตอบแทนพิเศษ)  
  ส ำหรบันกับรหิำรงำนทอ้งถ่ินระดบักลำง (ปลดั อบต.)  
  จ ำนวน  1 อตัรำ  อตัรำละ 7,000 บำท/เดือน      
  

 เงินประจ ำต ำแหนง่         จ ำนวน 168,000 บำท
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหนง่ของพนกังำนสว่นต ำบล 

  1.ต ำแหนง่นกับรหิำรงำนทอ้งถ่ินระดบักลำง  (ปลดั อบต.)  
  จ ำนวน 1 อตัรำ  อตัรำละ 7,000 บำท/เดือน 

  2.ต ำแหนง่นกับรหิำรงำนทอ้งถ่ินระดบัตน้  (รองปลดัฯ)   
  จ ำนวน 1 อตัรำ อตัรำละ 3,500 บำท/เดือน 

  3.ต ำแหนง่อ ำนวยกำรระดบัตน้  (หวัหนำ้ส ำนกัปลดัฯ)  
  จ ำนวน 1 อตัรำ  อตัรำละ 3,500 บำท/เดือน 

  ทัง้นีค้  ำนวณตัง้จำ่ยไวไ้มเ่กิน 12 เดือน   

  โดยถือปฏิบตัิตำม 

  - ประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนสว่นต ำบลจงัหวดัเชียงใหม ่ เรือ่งหลกัเกณฑ ์

  และเง่ือนไขเก่ียวกบักำรบรหิำรงำนบคุคลขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  
  (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัท่ี 31)  ประกำศวนัท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ.2559          

              

 คำ่จำ้งลกูจำ้งประจ ำ        จ ำนวน 284,520  บำท
  เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จำ้งลกูจำ้งประจ ำและเงินปรบัปรุงคำ่จำ้งประจ ำปี 

  ใหแ้ก่ลกูจำ้งประจ ำสงักดัส ำนกังำนปลดัฯ  จ ำนวน 1 อตัรำ 

  ทัง้นีค้  ำนวณตัง้จำ่ยไวไ้มเ่กิน 12 เดือน      
             
     



 คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง        จ ำนวน 520,320  บำท
  เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จำ้งใหแ้ก่พนกังำนจำ้ง  
  สงักดัส ำนกังำนปลดัฯ 

  จ ำนวน 4 อตัรำ คือ 

  1.พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ  จ ำนวน   2 อตัรำ   

  2.พนกังำนจำ้งทั่วไป        จ ำนวน   2 อตัรำ 

  ทัง้นีค้  ำนวณตัง้จำ่ยไวไ้มเ่กิน 12 เดือน    
             
 เงินเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง       จ ำนวน 48,000 บำท
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินคำ่ตอบแทนชดเชย ใหแ้ก่พนกังำนจำ้ง 
  สงักดัส ำนกังำนปลดัฯ  จ ำนวน 3 อตัรำ   คือ 

  1.พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ   จ ำนวน  1 อตัรำ  

  2.พนกังำนจำ้งทั่วไป         จ ำนวน  2 อตัรำ  

  ทัง้นีค้  ำนวณตัง้จำ่ยไวไ้มเ่กิน 12 เดือน     "       
           
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 งบด ำเนินงำน         รวม   1,892,600 บำท
    คำ่ตอบแทน         รวม   284,600 บำท
    คำ่ตอบแทนผูป้ฏิบตัิรำชกำรอนัเป็นประโยชนแ์ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน   จ ำนวน 254,600  บำท
  เพื่อจ่ำยเป็น 

  1.คำ่ตอบแทน , คำ่ท ำขวญั   ใหแ้ก่พนกังำน,ลกูจำ้งประจ ำ, พนกังำนจำ้งหรอื 

  บคุลำกรของ อบต. ตลอดจนบคุคลทั่วไปท่ีไปปฏิบตัิงำนฝ่ำอนัตรำยเป็นครัง้ครำว 

  หรอืกรณีไดร้บัอบุตัิเหตรุะหวำ่งปฏิบตัิหนำ้ที่  จ ำนวน 10,000 บำท"     
             

  2.คำ่ป่วยกำรกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของอำสำสมคัรปัองกนัภยัฝ่ำยพลเรอืน  
  เพื่อชดเชยกำรงำนหรอืเวลำทีเ่สยีไปเพื่อสนบัสนนุกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ในกำรปอ้งกนัและบรรเทำ 

  สำธำรณภยัตำมกฎหมำยฯรวมถงึกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจอ ำนำจหนำ้ที่ขององคก์รปกครอง 
  สว่นทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบังำนกำรปอ้งกนั และบรรเทำสำธำรณภยั หรอืกำรรกัษำควำมสงบ 

  เรยีบรอ้ยของประชำชนตำมกฏหมำย  
  โดยจ่ำยเป็นคำ่ป่วยกำรใหแ้ก่อำสำสมคัรฯผูป้ฏิบตัิหนำ้ที่ตำม โครงกำรปอ้งกนัไฟป่ำและ 

  ควบคมุหมอกควนัไฟป่ำต ำบลแมส่ำบ จ ำนวน 36,600 บำท 

  โดยถือปฏิบตัิตำม  
  -ระเบียบคณะกรรมกำรปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภยัแหง่ชำติ วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้่ำย 

   ของอำสำสมคัรในกำรปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภยั พ.ศ.2560 

  -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบิกคำ่ใชจ้่ำยใหแ้ก่อำสำสมคัรปอ้งกนัภยั 

   ฝ่ำยพลเรอืนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2560"      
            

  3.เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ใหแ้ก่พนกังำนสว่นต ำบล ลกูจำ้งประจ ำและ 

  พนกังำนจำ้งขององคก์ำรบรกิำรสว่นต ำบลท่ีผำ่นเกณฑก์ำรประเมินและมีสทิธ์ิไดร้บัเงิน  
  ประโยชนต์อบแทนอื่นฯ  จ ำนวน 208,000 บำท 

  โดยถือปฏิบตัิตำม  
  -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรก ำหนดเงินประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณี 

   พิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรำงวลัประจ ำปีแก่พนกังำนสว่นทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรำยจ่ำยอื่น 

   ของ อปท. พ.ศ.2557 

  -หนงัสอื ส ำนกังำน ก.จ, ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0809.3/ว 27  
   ลว. 29 ธนัวำคม 2559 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงปฏิบตัิเก่ียวกบัหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข 

   และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอนัมลีกัษณะเป็นเงิน 

   รำงวลัประจ ำปี          
        
    

 

 

 



เงินชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร         จ ำนวน 30,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นเงินชว่ยเหลอืกำรศกึษำของบตุรของผูบ้รหิำรและพนกังำนสว่นต ำบล 

 ที่มีสทิธิเบิกเงินชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุรได ้

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 - พรก.เงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศกึษำของบตุร พ.ศ.2562 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศกึษำของบตุรพนกังำน 

  สว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 และแกไ้ขเพิ่มเติมถงึ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549 

 -ระเบียบกระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยกำรเบิกจำ่ยเงินสวสัดกิำรเก่ียวกบักำรศกึษำ 

  ของบตุร พ.ศ.2560 

 -อตัรำกำรเบกิตำมหนงัสอืเวียนกรมบญัชีกลำง ดว่นท่ีสดุ ที่ กค 0422.3/ว 257 

  ลว. 28 มิถนุำยน 2559 และดว่นที่สดุ ที่ กค 0408.5/ว 22 ลว. 12 มกรำคม 2561"    
              
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำ่ใชส้อย          รวม   1,172,000 บำท

รำยจำ่ยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร           

 คำ่โฆษณำและเผยแพร ่       จ ำนวน 60,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จำ้งเหมำท ำปำ้ย หรอืแผงปิดประกำศ  คำ่จำ้งท ำโปสเตอร ์ 
 กำรบนัทกึภำพยนต ์กำรบนัทกึวดีีโอวีดีทศัน ์กำรจดัท ำเว็ปไซต ์คำ่ลำ้งอดัขยำยรูปถำ่ย 

 กำรจำ้งโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และเผยแพรกิ่จกำรขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  
 ในสือ่ประเภทตำ่งๆ เช่นวิทยกุระจำยเสียง โทรทศัน ์หนงัสอืพิมพ ์วำรสำร แผน่พบั  
 ปำ้ยประชำสมัพนัธ ์สือ่สิง่พิมพต์ำ่งๆ ฯลฯ 

  

 คำ่จดัท ำเอกสำร         จ ำนวน 5,000  บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จดัท ำเอกสำร,คำ่ถ่ำยเอกสำร,คำ่เย็บหรอืเขำ้เลม่ท ำปกหนงัสอื  
 ปกรำยงำน หรอืเอกสำรอื่นใด เพือ่ใชใ้นกิจกำรตำมภำรหนำ้ที่ขององคก์ำรบรหิำร 
 สว่นต ำบลแมส่ำบ 

             
 คำ่จำ้งเหมำบรกิำรตำ่งๆ        จ ำนวน 200,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จำ้งเหมำบรกิำรใหผู้ร้บัจำ้งเหมำท ำกำรอยำ่งหนึง่อยำ่งใดซึง่มิใช่ 
 กำรประกอบ ดดัแปลง ตอ่เติม เสรมิสรำ้งครุภณัฑห์รอืสิง่ก่อสรำ้ง เช่น คำ่จำ้งเหมำบรกิำรท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนท่ี
 รำชกำร คำ่จำ้งเหมำบรกิำรรกัษำควำมปลอดภยั  
  

 คำ่จำ้งเหมำดแูลรกัษำตน้ไมอ้ำคำรสถำนท่ี คำ่จำ้งเหมำพนกังำนประจ ำรถดบัเพลงิฯลฯ 

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 - หลกัเกณฑก์ำรด ำเนินกำรจำ้งเอกชนและกำรเบิกจ่ำยคำ่จำ้งเหมำบรกิำรของ 

 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044  
 ลงวนัท่ี 10  กรกฎำคม  2563         
         

 คำ่ธรรมเนียม ,คำ่เบีย้ประกนั ,คำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ   จ ำนวน 12,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ธรรมเนียมตำ่งๆทีจ่  ำเป็น รวมถงึ คำ่ปรบั คำ่ พ.ร.บ. คำ่เบีย้ประกนัภยั คำ่ใชจ้ำ่ย 

 ในกำรด ำเนินคดตีำมค ำพิพำกษำของศำล คำ่ธรรมเนียมปำ้ยยำนพำหนะ คำ่ธรรมเนียมศำล 

  คำ่ธรรมเนยีมที่ดิน รวมถงึคำ่ใชจ้่ำยอื่นๆทีเ่ก่ียวขอ้ง หรอืมีลกัษณะใกลเ้คียงและอยูใ่นอ ำนำจหนำ้ที่เพื่อประโยชนต์อ่รำชกำร 

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำประกนัภยัทรพัยส์นิขององคก์ร 
 ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562"         
      

 คำ่เช่ำเครือ่งถ่ำยเอกสำร        จ ำนวน 20,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่เช่ำทรพัยส์นิตำ่งๆของเอกชน หรอื รฐับำล เพื่อใชใ้นกิจกำรขององคก์ำรบรหิำร 
 สว่นต ำบล ตำมภำรกิจและอ ำนำจหนำ้ที่ เช่น เช่ำเครือ่งถำ่ยเอกสำร โดยช ำระเป็นรำยเดือนหรอืรำยปี  
             
   



รำยจำ่ยเก่ียวกบักำรรบัรองและพิธีกำร        จ ำนวน 20,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็น 

 1.คำ่รบัรอง 
 โดยจ่ำยเป็นคำ่รบัรองในกำรตอ้นรบับคุคลหรอืคณะบคุคล คำ่เลีย้งรบัรองในกำร 
 ประชมุตำ่งๆซึง่เป็นขอ้รำชกำรเก่ียวขอ้งกบัภำรกิข ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน   
 เช่น กระประชมุรำชกำรภำยในหนว่ยงำนประจ ำเดือน  กำรประชมุคณะกรรมกำร  
 คณะอนกุรรมกำร หรอืคณะท ำงำนตำ่งๆ ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ตำมกฏหมำย ระเบยีบ หนงัสอืสั่งกำร 
 ของกระทรวงมหำดไทย หรอืค ำสั่งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน กำรประชมุสภำทอ้งถ่ิน หรอื 

 คณะกรรมกำรท่ีสภำทอ้งถ่ินตัง้ขึน้ กำรประชมุประชำคมหมูบ่ำ้นเพื่อบรูณำกำรจดัท ำแผนชมุชน 

 กำรประชมุระหวำ่ง อปท. กบั อปท. กำรประชมุระหวำ่ง อปท. กบัสว่นรำชกำร หนว่ยงำนอื่น 

 ของรฐั หรอื เอกชน รวมถงึกำรประชมุกรณีอื่นท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ขององคก์รปกครอง 

 สว่นทอ้งถ่ิน โดยจำ่ยเป็น คำ่อำหำร   
 คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดื่ม คำ่เชำ่หอ้งประชมุ คำ่ดอกไม ้คำ่ตกแตง่สถำนท่ี เป็นตน้ 

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรงำนขององคก์ร 
   ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 

 - หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลว. 5  กมุภำพนัธ ์ 2563      
            

รำยจำ่ยเก่ียวเนื่องกบักำรปฏิบตัริำชกำรท่ีไมเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ      
 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัร   จ ำนวน 50,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน สมำชิกสภำฯ 

 พนกังำนสว่นต ำบล  ลกูจำ้งประจ ำ  พนกังำนจำ้ง รวมถึงผูท้ี่ไดร้บัค ำสั่งจำกนำยกฯ  
 ใหป้ฏิบตัิหนำ้ที่เพื่อประโยชนข์ององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  โดยจ่ำยเป็น 

 คำ่ธรรมเนียมและคำ่ลงทะเบียนตำ่งๆ คำ่ลงทะเบียนกำรฝึกอบรมประชมุสมัมนำ  
 คำ่เช่ำที่พกั คำ่เบีย้เลีย้งเดินทำง คำ่พำหนะ คำ่บรกิำรจอดรถ ณ ทำ่อำกำศยำน   
 คำ่ผำ่นทำงดว่นพิเศษ  คำ่ธรรมเนียมในกำรใชส้นำมบิน  ทัง้นีใ้หร้วมถงึคำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ 

 ที่สำมำรถเบิกจำ่ยในประเภทรำยจ่ำยนีไ้ด ้

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจำ้หนำ้ที่ 
  ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไ้ขเพิม่เติมถึง (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2561 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำร 
  ฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 

 -หลกัเกณฑก์ำรเบิกคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 

  วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2555 

 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวนัท่ี 2 เมษำยน 2561  
  เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละแนวทำงกำรเบิกคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรเขำ้ 

 รบักำรฝึกอบรมของ อปท. 



 

 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำทอ้งถ่ินหรอืผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน     จ ำนวน 100,000   บำท
         

 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัใหม้ีกำรเลอืกตัง้ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

 ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดเช่น กำรเลอืกตัง้ผูบ้รหิำรและสมำชิกสภำ อบต.แมส่ำบ  

 กรณีครบวำระ, ยบุสภำและแทนต ำแหนง่ทีว่ำ่ง หรอืกรณี กกต.สั่งใหม้ีกำรเลอืกตัง้ใหม ่รวมถึง 

 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัรณรงค ์ ประชำสมัพนัธ ์ใหป้ระชำชนไดท้รำบถึงสทิธิและหนำ้ทีแ่ละกำรมี 

 สว่นรว่มทำงกำรเมือง ในกำรเลอืกตัง้สภำผูแ้ทนรำษฎรและหรอืสมำชิกวฒุิสภำ  

 โดยถือปฏิบตัิตำม  

 - พรบ.กำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำทอ้งถ่ินหรอืผูบ้รหิำรทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 

 - หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675  ลว. 6  กรกฎำคม  2561 

 - หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1705  ลว. 20 มีนำคม  2563  

 - หนงัสอืส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ ท่ี ลต 0014/6268 ลว. 16 ก.ค. 2563"    

              

โครงกำรจดังำนสตรอวเ์บอรีแ่ละของดีอ ำเภอสะเมงิ      จ ำนวน 170,000   บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรจดังำนสตรอวเ์บอรีแ่ละของดีอ ำเภอสะเมงิประจ ำปี 

 พ.ศ.2564 โดยจำ่ยเป็น คำ่จำ้งเหมำจดัท ำซุม้นิทรรศกำรและแสดงผลติภณัฑช์มุชน, คำ่จำ้ง 
 เหมำท ำรถขบวน, คำ่จำ้งเหมำจดัรูปขบวน, รวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรสง่เสรมิและพฒันำ 

 ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มใหส้มบรูณโ์ดยใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม) 
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบิกคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562  
 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4 / ว 1347 ลว.19  พฤษภำคม  2541 

  เรือ่งคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนตำ่งๆ  ของ อปท.  
 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบิกจ่ำยคำ่ใชจ้่ำยในกำรจดังำนกำรจดักำร 
  แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำขององคก์รปกครองสว่น 

  ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนำ้ 82 ล ำดบัที่ 2"     
             
     

 



โครงกำรฝึกอบรมศกึษำดงูำนเพือ่เพิ่มประสทิธิภำพในกำรปฏิบตังิำนขององคก์ำรบรหิำร  จ ำนวน 200,000  บำท 

สว่นต ำบลแมส่ำบ            
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม สมัมนำ ทศันศกึษำดงูำนภำยในประเทศของผูบ้รหิำร  
 พนกังำน พนกังำนจำ้งลกูจำ้งประจ ำ สมำชิกสภำฯ ผูน้  ำชมุชนตวัแทนกลุม่ตำ่งๆ เพื่อพฒันำ 

 ศกัยภำพ และประสทิธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนตำ่งๆ โดยจำ่ยเป็น  
 คำ่สมนำคณุวิทยำกร คำ่วสัดอุปุกรณ ์คำ่ปำ้ย คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่อำหำร คำ่อำหำรวำ่ง 

 และเครือ่งดื่ม คำ่บ ำรุงสถำนท่ี คำ่ของขวญัของที่ระลกึ คำ่จำ้งเหมำบรกิำรตำ่งๆและคำ่ใชจ้ำ่ยอื่นที่จ ำเป็น 

 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรพฒันำระบบบรหิำรจดักำรภำครฐั 

 และกำรใหบ้รกิำรประชำชนตำมหลกัธรรมำภิบำล)  
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบั 

 กำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 

 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว3446 ลว. 19  ตลุำคม 2548 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนำ้ 105 ล ำดบัท่ี 1     
             

โครงกำรบรหิำรจดักำรขยะมลูฝอยในชมุชน/หมูบ่ำ้น      จ ำนวน 50,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรบรหิำรจดักำรขยะมลูฝอยในชมุชน/หมูบ่ำ้น 

 โดยจ่ำยเป็น คำ่ปำ้ยประชำสมัพนัธโ์ครงกำร ปำ้ยรำคำรบัซือ้ขยะ คำ่ตอบแทนวิทยำกร 
 คำ่อำหำร คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดื่ม คำ่วสัดแุละอปุกรณใ์นกำรท ำปุ๋ ยหมกั คำ่วสัดอุปุกรณ์ 
 ในกำรรบัซือ้ขยะ คำ่จำ้งเหมำรถรบัสง่ คำ่จำ้งเหมำบรกิำรตำ่งๆ รวมถงึคำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ 

 ที่จ ำเป็นฯลฯ (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรสง่เสรมิ 

 และพฒันำทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดลอ้มใหส้มบรูณ ์โดยใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม)   
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -พระรำชบญัญตัิรกัษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบำ้นเมือง  
  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2560 

 -ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรือ่งกำรจดักำรมลูฝอย พ.ศ. 2560  
  ลว. 18  ตลุำคม  2560 

 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุที่ มท 0810.5/ว 627  
  ลว. 7  มีนำคม  2561 

-หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0810.5/ว 485  
 ลว. 5 กมุภำพนัธ ์ 2562  
-หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0810.5/ว 698  
 ลว. 22 กมุภำพนัธ ์ 2562 

-ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนำ้ 84 ล ำดบัท่ี 7       
           
     

 



โครงกำรอนรุกัษ์พนัธุกรรมพชื  อนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำรสิมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำสยำมบรม  จ ำนวน 100,000  บำท 

รำชกมุำร ี(สมเดจ็พระกนิษฐำธิรำชเจำ้ กรมสมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี)    
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรอนรุกัษ์พนัธุกรรมพชื อนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ 
 สมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี(สมเดจ็พระกนษิฐำธิรำชเจำ้กรมสมเดจ็ 

 พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชสมุำรี) โดยจ่ำยเป็น คำ่ปำ้ยไวนิลประชำสมัพนัธโ์ครงกำร  
 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและศกึษำดงูำน คำ่เบีย้เลีย้ง คำ่อำหำร คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดื่ม  
 คำ่เช่ำที่พกั คำ่ตอบแทนวิทยำกร คำ่จำ้งเหมำรถรบัสง่ คำ่วสัดอุปุกรณใ์นกำรส ำรวจและ 

 รวบรวมขอ้มลู คำ่จำ้งเหมำจดัท ำรูปเลม่ และคำ่ใชจ้ำ่ยอื่นๆทีเ่ก่ียวขอ้ง  
 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรสง่เสรมิและพฒันำ 

 ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มใหส้มบรูณ ์โดยใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม)   
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 - หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0810.6/ว 1470  
   ลว. 24  กรกฎำคม  2560  เรือ่งกำรด ำเนินงำนโครงกำรอนรุกัษ์พนัธุกรรมพืช  
   อนัเนื่องมำกจำกพระรำชด ำรสิมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำสยำมบรมรำชกมุำร ี 
   (อพ.สธ) 
 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำร 
   ฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 

 - ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนำ้ 85  ล  ำดบัท่ี 10"     
             
 

โครงกำรปอ้งกนัไฟป่ำและควบคมุหมอกควนัไฟป่ำต ำบลแมส่ำบ     จ ำนวน 5,000  บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรปอ้งกนัไฟป่ำและควบคมุหมอกควนัไฟป่ำ 

 ต ำบลแมส่ำบ โดยจ่ำยเป็น คำ่ใชจ้่ำยในกำรเตรยีมควำมพรอ้มในกำรจดักำรปัญหำ 

 ไฟป่ำและหมอกควนั เช่น คำ่ปำ้ยโครงกำร คำ่ปำ้ยรณรงคป์ระชำสมัพนัธ ์คำ่เบีย้เลีย้ง  
 หรอืคำ่ป่วยกำรในกำรปฏิบตัิงำนและคำ่ใชจ้ำ่ยอื่นๆทีจ่  ำเป็น ฯลฯ 

 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรสง่เสรมิและพฒันำทรพัยำกร  
 ธรรมชำติและสิง่แวดลอ้มใหส้มบรูณ ์โดยใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม)  
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0891.4/ว 2360  
  ลว. 2 พฤศจิกำยน 2558 เรือ่งกำรเตรยีมควำมพรอ้มเพื่อจดักำรปัญหำไฟป่ำและ 

  หมอกควนัประจ ำปี 2559 

 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0820.3/ว 6884  ลว. 1 เมษำยน 2562  
  เรือ่งกำรแกไ้ขปัญหำไฟป่ำหมอกควนัและฝุ่ นละอองขนำดเลก็  (PM 2.5) 
 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนำ้ 83 ล ำดบัท่ี 4     
             
  



โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมคัรปอ้งกนัไฟป่ำ       จ ำนวน 50,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมคัรปอ้งกนัไฟป่ำ  
 โดยจ่ำยเป็น คำ่ตอบแทนวิทยำกร คำ่อำหำร คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดื่ม  
 คำ่วสัดอุปุกรณ ์ คำ่ปำ้ยโครงกำร คำ่ปำ้ยประชำสมัพนัธ ์และ คำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ  
 ที่เก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมอำสำสมคัรปอ้งกนัไฟป่ำต ำบลแมส่ำบ   
 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรสง่เสรมิและพฒันำทรพัยำกร 
  ธรรมชำติและสิง่แวดลอ้มใหส้มบรูณ ์โดยใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม )   
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0891.4/ว 2360 

  ลว. 2  พฤศจิกำยน  2558 เรือ่งกำรเตรยีมควำมพรอ้มเพื่อจดักำรปัญหำไฟป่ำและ 

  หมอกควนัประจ ำปี 2559 

 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0820.3/ว 6884 ลว. 1 เมษำยน 2562 

  เรือ่งกำรแกไ้ขปัญหำไฟป่ำหมอกควนัและฝุ่ นละอองขนำดเลก็  (PM 2.5) 
 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำร 
  ฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนำ้ 83 ล ำดบัที่ 5"     
             

โครงกำรรณรงคป์อ้งกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพติด      จ ำนวน 10,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรรณรงคป์อ้งกนัและแกไ้ขปัญหำ 

 ยำเสพตดิในพืน้ท่ีต ำบลแมส่ำบ กำรสรำ้งภมูคิุม้กนัยำเสพติดในเด็กและเยำวชนนอก 

 สถำนศกึษำกำรจดักิจกรรมรณรงค ์กำรบ ำบดัรกัษำฟ้ืนฟ ู โดยจ่ำยเป็น คำ่ปำ้ยไวนิลโครงกำร  
 คำ่ปำ้ยไวนิลรณรงค ์คำ่ตอบแทนวิทยำกร คำ่อำหำร คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดื่ม คำ่บอรด์นิทรรศกำร  
 และคำ่ใชจ้ำ่ยอื่นที่จ ำเป็น (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรเสรมิสรำ้งควำมมั่นคงปลอดภยั 

 และควำมสงบสขุของประชำชน )  
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำร 
  ฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 

 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นมำก ที่ มท 0816.5/ว 2726  
  ลว. 4 ธนัวำคม 2560 

 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลว. 28  พฤษภำคม  2562  
  เรือ่ง ภำรกิจในกำรปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพติดขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนำ้ 100 ล ำดบัท่ี 2     
             
 

 

 



โครงกำร รกัน ำ้ รกัป่ำ รกัษำแผน่ดิน        จ ำนวน 10,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร ""รกัน ำ้ รกัป่ำ รกัษำแผน่ดิน 

 เช่น กิจกรรมกำรปลกูป่ำเฉลมิพระเกียรตฯิ, กิจกรรมพฒันำแหลง่น ำ้เฉลมิพระเกียรติฯ,  

 กิจกรรมกำรปลกูหญำ้แฝกเฉลมิพระเกียรติฯ,กิจกรรมกำรสรำ้งฝำยเช็คแดมป์ (Check Damp)  

 หรอืฝำยแมว้ตำมแนวพระรำชด ำรฯิหรอืกิจกรรมอื่นๆ ในลกัษณะทีเ่ป็นกำรอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟู  
 พฒันำทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดลอ้ม โดยจำ่ยเป็น คำ่ปำ้ยไวนิลประชำสมัพนัธโ์ครงกำร  
 คำ่ตน้กลำ้แฝก คำ่กลำ้พนัธุไ์ม ้ คำ่วสัดอุปุกรณ ์ คำ่วสัด ุคำ่วสัดกุอ่สรำ้ง คำ่อำหำร คำ่น ำ้ดื่ม  
 และคำ่ใชจ้ำ่ยอื่นที่จ ำเป็น 

 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรสง่เสรมิและพฒันำทรพัยำกร  
 ธรรมชำติและสิง่แวดลอ้มใหส้มบรูณโ์ดยใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม)  
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุที่ มท 0801.2/ ว 1060  
  ลงวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2559 เรือ่ง  โครงกำร ""รกัน ำ้ รกัป่ำ รกัษำแผน่ดิน"" 
 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบิกจ่ำยคำ่ใชจ้่ำยในกำรจดังำนกำรจดักำรแขง่ขนักีฬำ 

  และกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนำ้ 83  ล  ำดบัท่ี 6"     
             

โครงกำร อบต.เคลือ่นท่ีพบประชำชน        จ ำนวน 10,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำร อบต.เคลือ่นท่ีพบประชำชน  
 โดยจ่ำยเป็น คำ่อำหำร คำ่อำหำรวำ่งและน ำ้ดืม่  คำ่ปำ้ยโครงกำร คำ่จำ้งเหมำบรกิำรตำ่งๆ  
 คำ่วสัดอุปุกรณ ์และคำ่ใชจ้่ำยอืน่ท่ีจ ำเป็นตอ่กำรปฏิบตังิำน  
 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรพฒันำระบบบรหิำรจดักำรภำครฐั 

 และกำรใหบ้รหิำรประชำชนตำมหลกัธรรมำภิบำล)   
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบิกจ่ำยคำ่ใชจ้่ำยในกำรจดังำนกำรจดักำรแขง่ขนักีฬำ 

  และกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบิกคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรงำนขององคก์รปกครอง 
  สว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) หนำ้ 106  ล ำดบัท่ี  3"     
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม         จ ำนวน 100,000  บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำหรอืซอ่มแซมทรพัยส์นิประเภทตำ่งๆใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ 
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท0808.2/ว 254  ลงวนัท่ี 15  มกรำคม  2563 

  เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละอตัรำคำ่ใชจ้ำ่ยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีที่ 
  เบิกจำ่ยในลกัษณะคำ่ใชส้อย วสัด ุและคำ่สำธำรณปูโภค 

 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที่ มท 0808.2/ ว 4044 ลว. 10  กรกฎำคม  2563 

  เรือ่งหลกัเกณฑก์ำรด ำเนินกำรจำ้งเอกชนและกำรเบกิจำ่ยเงินคำ่จำ้งเหมำบรกิำรของ อปท. 
 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1657   
  ลงวนัท่ี  16  กรกฎำคม  2556   เรือ่งรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจำ่ย 

  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน"      
            
  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำ่วสัด ุ          รวม    350,000   บำท
วสัดสุ  ำนกังำน          จ ำนวน 120,000  บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จดัซือ้หรอืจดัหำสิง่ของอนัมีลกัษณะเป็นวสัดโุดยสภำพ   
 ประเภทวสัดสุ  ำนกังำน  ตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
 ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มถินุำยน 2559  
 เรือ่ง แนวทำงกำรพิจำรณำสิง่ของที่จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท 

 รำยจำ่ยตำมงบประมำณ   
 เช่น กระดำษ เครือ่งเขียน ตรำยำง หมกึ ฯลฯ "        
          

วสัดไุฟฟำ้และวิทย ุ         จ ำนวน 30,000 บำท
 เพื่อจ่ำย เป็นคำ่จดัซือ้หรอืจดัหำสิง่ของอนัมีลกัษณะเป็นวสัดโุดยสภำพ  
 ประเภทวสัดไุฟฟำ้และวิทย ุตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
 ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มถินุำยน 2559  
 เรือ่ง แนวทำงกำรพิจำรณำสิง่ของที่จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท 

 รำยจำ่ยตำมงบประมำณ  
 เช่น หลอดไฟฟำ้ ปลัก๊ไฟฟำ้ สำยไฟฟำ้ สวิตซไ์ฟฟำ้ อปุกรณต์ำ่งๆที่เก่ียวกบัเครือ่งรบัสง่วิทยุ 
 สือ่สำร เครือ่งขยำยเสยีง ฯลฯ ส ำหรบัอำคำรส ำนกังำนและอำคำรสถำนท่ีอื่นๆ เพื่อใชใ้น 

 กิจกำรอื่นใดที่อยูใ่นควำมรบัผิดชอบ"         
         

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั         จ ำนวน 20,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จดัซือ้หรอืจดัหำสิง่ของอนัมีลกัษณะเป็นวสัดโุดยสภำพ  
 ประเภทวสัดงุำนบำ้นงำนครวั  ตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
 ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มถินุำยน 2559  
 เรือ่ง แนวทำงกำรพิจำรณำสิง่ของที่จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท 

 รำยจำ่ยตำมงบประมำณ  
 เช่น หมอ้ ชดุเครือ่งครวั แปรง ไมก้วำด ถงัขยะ หวัแก๊สพรอ้ม ขำตัง้ ผำ้ปโูต๊ะ ถว้ย  
 ชำม ชอ้น สอ้ม ผงซกัฟอก น ำ้ยำลำ้งจำน น ำ้ยำดนัฝุ่ น น ำ้ยำลำ้งหอ้งน ำ้ ฯลฯ "    
             

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่         จ ำนวน 40,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จดัซือ้หรอืจดัหำสิง่ของอนัมีลกัษณะเป็นวสัดโุดยสภำพ 

 ประเภทวสัดยุำนพำหนะและขนสง่ ตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
 ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มถินุำยน 2559  
 เรือ่ง แนวทำงกำรพิจำรณำสิง่ของที่จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท 

 รำยจำ่ยตำมงบประมำณ  
 เช่น แบตเตอรี ่ยำงนอก ยำงใน หวัเทียน อปุกรณซ์อ่มบ ำรุง เครือ่งมือซอ่มบ ำรุงยำนพำหนะ 

  และขนสง่ส ำหรบัรถยนตส์ว่นกลำง เครือ่งจกัรกล รถจกัรยำนยนตแ์ละยำนพำหนะอื่นๆ    
              



วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่          จ ำนวน 100,000   บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จดัซือ้หรอืจดัหำสิง่ของอนัมีลกัษณะเป็นวสัดโุดยสภำพ 

 ประเภทวสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ ตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
 ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวนัท่ี 27 มถินุำยน 2559  
 เรือ่ง แนวทำงกำรพิจำรณำสิง่ของที่จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท 

 รำยจำ่ยตำมงบประมำณ  
 เช่น น ำ้มนัเบนซิน น ำ้มนัดีเซล น ำ้มนัเครือ่ง น ำ้มนัจำรบี ก๊ำซหงุตม้ น ำ้มนัก๊ำด ฯลฯ ส ำหรบั 

 ยำนพำหนะหรอืเครือ่งจกัรกลท่ีใชใ้นงำนตำ่งๆ ท่ีเป็นกิจกำรของ อบต.แมส่ำบ 

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท0808.2/ว 0746  ลงวนัท่ี 1 กมุภำพนัธ ์ 2562 

  เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละอตัรำคำ่ใชจ้ำ่ยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจำ่ย 

  ประจ ำปีที่เบกิจ่ำยในลกัษณะคำ่ใชส้อย วสัด ุและคำ่สำธำรณปูโภค"      
            
    

วสัดกุำรเกษตร          จ ำนวน  10,000 บำท

 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จดัซือ้หรอืจดัหำสิง่ของอนัมีลกัษณะเป็นวสัดโุดยสภำพ  

 ประเภทวสัดกุำรเกษตร ตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน   

 ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มถินุำยน 2559  

 เรือ่ง แนวทำงกำรพิจำรณำสิง่ของที่จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ   

 เช่น พนัธุพ์ืช พนัธุไ์ม ้ไมป้ระดบั ปุ๋ ย สำรเคมีปอ้งกนัและก ำจดัศตัรูพืช วสัดเุครือ่งปลกู   

 วสัดเุพำะช ำ ผำ้ใบหรอืผำ้พลำสติก  ก๊อก บวัรดน ำ้ สปริงเกอร ์สำยยำงรดน ำ้ ฯลฯ"    

              

วสัดคุอมพวิเตอร ์         จ ำนวน 30,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จดัซือ้หรอืจดัหำสิง่ของอนัมีลกัษณะเป็นวสัดโุดยสภำพ  
 ประเภทวสัดคุอมพวิเตอร ์ตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
 ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มถินุำยน 2559  
 เรือ่ง แนวทำงกำรพิจำรณำสิง่ของที่จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท 

 รำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

 เช่น หมกึ ตลบัหมกึ แผน่กรองแสง  แปน้พิมพ ์เมำส ์แผน่หรอืจำนบนัทกึขอ้มลู เมนบอรด์  
 เมมโมรีชิ่ป โปรแกรมคอมพวิเตอร ์หรอืซอฟตแ์วร ์ท่ีรำคำตอ่หนว่ยไมเ่กิน 20,000 บำท  
 กระดำษตอ่เนื่อง แฮนดีไ้ดฟ์ และอื่นๆ"         
         
 

 

 
 



คำ่สำธำรณปูโภค              รวม   86,000  บำท 

คำ่ไฟฟำ้            จ ำนวน  35,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่บรกิำรไฟฟำ้ส ำหรบัอำคำรส ำนกังำน บำ้นพกัขำ้รำชกำรท่ีไมม่ีผู ้
 พกัอำศยั และอำคำรสิง่ปลกูสรำ้งอื่นๆท่ีอยูใ่นควำมรบัผิดชอบขององคก์ำรบรหิำร 
 สว่นต ำบลแมส่ำบ 

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบิกคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรงำนขององคก์รปกครอง 
 สว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562           
        

คำ่บรกิำรโทรศพัท ์         จ ำนวน   25,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่บรกิำรโทรศพัทส์  ำนกังำนและโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี คำ่บรกิำรหมำยเลขโทรศพัท์ 
 ประจ ำเครือ่งสง่สญัญำณเตือนภยั รวมถงึคำ่ใชจ้่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำรประเภทดงักลำ่ว  
 และคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กิดขึน้จำกกำรใชบ้รกิำร เช่น คำ่เชำ่เครือ่ง  คำ่เชำ่หมำยเลขโทรศพัท ์คำ่บ ำรุงรกัษำ 

 สำย คำ่ใชบ้รกิำร ฯลฯ ส ำหรบัใชใ้นกิจกำรขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลแมส่ำบ 

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบิกคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรงำนขององคก์รปกครอง 
 สว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 "          
        

คำ่บรกิำรไปรษณีย ์         จ ำนวน 4,000   บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่น ำสง่ไปรษณียแ์ละโทรเลข คำ่ธนำณตัิ คำ่เช่ำตูไ้ปรษณีย ์คำ่ซือ้ดวงตรำ 

 ไปรษณียำกร ส ำหรบัใชใ้นกิจกำรขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลแมส่ำบ 

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบิกคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรงำนขององคก์รปกครอง 
 สว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562           
       

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม        จ ำนวน 22,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่บรกิำรรำยเดือน,คำ่ตดิตัง้,คำ่เชำ่พืน้ท่ีเว็บไซต ์(Web Hosting),  

 คำ่จดทะเบียน, คำ่ดแูลเว็บไซต ์(โดเมนเนม) และคำ่ธรรมเนยีมอืน่ๆท่ีเก่ียวขอ้ง  
 รวมถงึคำ่ใชจ้่ำยอื่นในกำรใชบ้รกิำรอินเตอรเ์น็ตขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลแมส่ำบ 

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบิกคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 " 
             
    
   

 

 



งบลงทนุ           รวม   491,180    บำท
 คำ่ครุภณัฑ ์        รวม   491,180    บำท
 ครุภณัฑส์  ำนกังำน           
 เกำ้อีท้  ำงำน                                                               จ ำนวน   2   ตวั   จ ำนวน 3,200  บำท
 คณุลกัษณะพืน้ฐำน 

 1.โครงสรำ้งเหลก็บฟุองน ำ้หุม้ดว้ยหนงัเทียม 

 2.มีที่เทำ้แขนสองขำ้ง และ มีพนกัพิงหลงั 
 3.มีโช๊คสำมำรถปรบัระดบัขึน้-ลงได ้

 4.สำมำรถสวิงหลงัได ้

 5.ขนำด 60 x 60 x 90 ซม. 
 (คณุสมบตัินอกบญัชีมำตรฐำนครุภณัฑ)์ แตม่ีควำมจ ำเป็นตอ้งใชใ้นกิจกรรมและ 

 กำรด ำเนิน งำนของ อบต. ทัง้นีก้  ำหนดรำคำกลำงโดยกำรสบืรำคำจำกทอ้งตลำด 

 จ ำนวน 3 รำย 

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -พรบ.กำรจดัซือ้จดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ.2560 

 -ระเบียบหนงัสอืกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรจดัซือ้จดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุ 
  ภำครฐั  พ.ศ.2560 "          
        

 เกำ้อีท้  ำงำน (ส ำหรบัผูบ้รหิำร)                                           จ ำนวน   2   ตวั   จ ำนวน 7,000    บำท
 คณุลกัษณะพืน้ฐำน 

 1.โครงสรำ้งเหลก็บฟุองน ำ้หุม้ดว้ยหนงัเทียม 

 2.มีที่เทำ้แขนสองขำ้งบฟุองน ำ้ และ มีพนกัพิงหลงั 
 3.มีโช๊คสำมำรถปรบัระดบัขึน้-ลงได ้

 4.สำมำรถสวิงหลงัได ้

 5.ขนำด 65 x 75 x 118 ซม. 
 (คณุสมบตัินอกบญัชีมำตรฐำนครุภณัฑ)์ แตม่ีควำมจ ำเป็นตอ้งใชใ้นกิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

 ของ อบต. ทัง้นีก้  ำหนดรำคำกลำงโดยกำรสบืรำคำจำกทอ้งตลำด 

 จ ำนวน 3 รำย 

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -พรบ.กำรจดัซือ้จดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ.2560 

 -ระเบียบหนงัสอืกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรจดัซือ้จดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั  พ.ศ.2560   
             
   
     

 

 



พดัลมตัง้พืน้ ขนำดใบพดั 16 นิว้                                        จ ำนวน   5   ตวั    จ ำนวน 7,000  บำท
 คณุลกัษณะพืน้ฐำน 

 1.ใบพดัขนำด 16 นิว้ 

 2.ปรบัแรงลมได ้3 ระดบั 

 3.มีระบบตดัไฟอตัโนมตั ิ

 4.สำมำรถปรบัสำ่ยซำ้ย - ขวำ และหยดุสำ่ยได ้  
 5.ปรบัระดบัควำมสงูได ้

 6.มี มอก. และ ฉลำกประหยดัไฟเบอร ์5 

 (คณุสมบตัินอกบญัชีมำตรฐำนครุภณัฑ)์ แตม่ีควำมจ ำเป็นตอ้งใชใ้นกิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

 ของ อบต. ทัง้นีก้  ำหนดรำคำกลำงโดยกำรสบืรำคำจำกทอ้งตลำดและรำ้นคำ้ออนไลน ์(อินเตอรเ์นต็) จ ำนวน 3 รำย 

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -พรบ.กำรจดัซือ้จดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ.2560 

 -ระเบียบหนงัสอืกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรจดัซือ้จดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั   พ.ศ.2560 "  
             
   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ครุภณัฑไ์ฟฟำ้และวิทย ุ         

 ไมคโ์ครโฟนหอ้งประชมุระบบไรส้ำย                                     จ ำนวน  1  ชดุ  จ ำนวน 100,000   บำท

 คณุลกัษณะพืน้ฐำน  

   
       



ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์
เครือ่งคอมพิวเตอรส์  ำหรบังำนส ำนกังำน (จอแสดงภำพไมน่อ้ยกวำ่ 19 นิว้)  จ ำนวน 1  เครือ่ง  จ ำนวน 17,000 บำท
      

   
เครือ่งส  ำรองไฟฟำ้  ขนำด 1 KVA                                       จ ำนวน   1  เครือ่ง     จ ำนวน 5,800 บำท
 คณุลกัษณะพืน้ฐำน 

 1. มีก ำลงัไฟฟำ้ดำ้นนอกไมน่อ้ยกวำ่ 1 KVA (600 Watts) 

 2. สำมำรถส ำรองไฟฟำ้ไดไ้มน่อ้ยกวำ่ 15 นำท ี

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -พรบ.กำรจดัซือ้จดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ.2560 

 -ระเบียบหนงัสอืกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรจดัซือ้จดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัด ุ

  ภำครฐั  พ.ศ. 2560 

 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0210.5/ว5794 ลว. 10  ตลุำคม  2559   
  เรือ่งกำรปรบัปรุงหลกัเกณฑแ์ละแนวทำงปฎิบตัิกำรจดัหำระบบคอมพิวเตอรข์อง 
  กระทรวงมหำดไทย 

 -เกณฑร์ำคำกลำงและคณุลกัษณะพืน้ฐำนครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์ฉบบัเดือนพฤษภำคม 2563 

  ล ำดบัท่ี 63 



ครุภณัฑก์ำรเกษตร                    
 เครือ่งสบูน ำ้แรงดนัสงู แบบ 3 สบู                                      จ ำนวน 1  เครือ่ง   จ ำนวน 46,180 บำท
 คณุลกัษณะพืน้ฐำน 

  - เป็นเครือ่งสบูน ำ้ แบบ3สบู 

  - ใหก้ ำลงัโดยใชเ้ครือ่งยนตด์เีซลขนำดไมต่ ่ำกวำ่ 10 แรงมำ้ 

  - ขนำดทอ่สง่ไมน่อ้ยกวำ่  2 นิว้ 

  - ใหแ้รงดนัน ำ้ไมน่อ้ยกวำ่ 20 กิโลกรมั/ลกูบำศกเ์ซนตเิมตร 
  - ติดตัง้บนฐำนแบบมีลอ้ เคลือ่นที่ได ้

  - พรอ้มอปุกรณป์ระกอบของเครือ่งสบูน ำ้และของเครือ่งยนตค์รบชดุพรอ้มใชง้ำน 

 (คณุสมบตัินอกบญัชีมำตรฐำนครุภณัฑ)์ แตม่ีควำมจ ำเป็นตอ้งใชใ้นกิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

 ของ อบต. ทัง้นีก้  ำหนดรำคำกลำงโดยกำรสบืรำคำจำกทอ้งตลำด  
 จ ำนวน 3 รำย 

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -พรบ.กำรจดัซือ้จดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ.2560 

 -ระเบียบหนงัสอืกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรจดัซือ้จดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั  
   พ.ศ.2560  
 -ปรำกฎในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2) หนำ้ 14  ล  ำดบัท่ี 2 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ครุภณัฑอ์ื่น             

เต็นทผ์ำ้ใบทรงโคง้                                                            จ ำนวน   15   ตวั    จ ำนวน 285,000   บำท

   
      

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ ์         
 คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ ์      จ ำนวน 20,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงโครงสรำ้งของครุภณัฑข์นำดใหญ่ซึง่ไมร่วมถงึ 

 คำ่ซอ่มบ ำรุงตำมปกติหรอืคำ่ซอ่มกลำง 
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 - หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท0808.2/ว 254 ลงวนัท่ี 15  มกคำคม  2563 

   เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละอตัรำคำ่ใชจ้ำ่ยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจำ่ย  
   ประจ ำปีที่เบกิในลกัษณะคำ่ใชส้อย วสัด ุและคำ่สำธำรณปูโภค 

 - หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1657   
   ลงวนัท่ี  16  กรกฎำคม  2556   เรือ่งรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - 
   รำยจำ่ยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน"     

             

   



งบรำยจ่ำยอื่น          รวม   25,000  บำท
 รำยจำ่ยอื่น         รวม   25,000  บำท
 รำยจำ่ยอื่น           
 คำ่จำ้งสถำบนักำรศกึษำประเมินควำมพงึพอใจ         จ ำนวน  25,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จำ้งที่ปรกึษำ คณะที่ปรกึษำ สถำบนักำรศกึษำ หรอืเอกชน เพื่อศกึษำ วจิยั ประเมินผล หรอืพฒันำระบบตำ่งๆ
เพื่อประเมินประสทิธิภำพกำรปฏิบตัิงำนขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลแมส่ำบ      
            
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งบเงินอดุหนนุ           รวม   90,000    บำท
 เงินอดุหนนุ         รวม   90,000    บำท
 เงินอดุหนนุสว่นรำชกำร          
 โครงกำรจดังำนสตรอวเ์บอรร์ีแ่ละของดีอ ำเภอสะเมงิ     จ ำนวน 50,000   บำท
 โดยกำรอดุหนนุท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอสะเมงิ 
 ตำมโครงกำรจดังำนสตรอวเ์บอรีแ่ละของดีอ ำเภอสะเมงิ ครัง้ที่20 ประจ ำปี พ.ศ.2564   
 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรพฒันำระบบบรหิำรจดักำรภำครฐั 

 และกำรใหบ้รกิำรประชำชนตำมหลกัธรรมำภิบำล) 
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงินอดุหนนุขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที่ มท 0808.2/ว 3616  
  ลว. 24  มิถนุำยน  2559   
 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4461 ลว. 8 สงิหำคม 2559  
  เรือ่ง แนวทำงกำรขอรบัเงินอดุหนนุของจงัหวดัและอ ำเภอจำก อปท. 
 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนำ้ 106  ล ำดบัท่ี 5"     
             

โครงกำรสนบัสนนุกำรบรหิำรงำนสถำนท่ีกลำงศนูยป์ฏิบตัิกำรรว่มในกำรใหก้ำรชว่ยเหลอืประชำชน จ ำนวน 40,000 บำท 

 ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตอ ำเภอสะเมิง        
 โดยกำรอดุหนนุองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลสะเมิงเหนือ 

 ตำมโครงกำรสนบัสนนุกำรบรหิำรงำนสถำนท่ีกลำงศนูยป์ฏิบตัิกำรรว่มในกำร 
 ใหก้ำรช่วยเหลอืประชำชน ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตอ ำเภอสะเมงิ  
 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรพฒันำระบบบรหิำรจดักำรภำครฐัและกำรใหบ้รกิำรประชำชน
 ตำมหลกัธรรมำภิบำล) 
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยเพื่อช่วยเหลอืประชำชนตำมอ ำนำจ 

  หนำ้ที่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2560 

 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0808.2/ว2145  
  ลว.11  ตลุำคม  2560 

 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นที่สดุ ที่ มท 0810.7/ว 6768  
  ลว. 29 พฤศจิกำยน 2561 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงินอดุหนนุขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที่ มท 0808.2/ว 3616  
  ลว. 24  มิถนุำยน  2559   
 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4461 ลว. 8 สงิหำคม 2559  
  เรือ่ง แนวทำงกำรขอรบัเงินอดุหนนุของจงัหวดัและอ ำเภอจำก อปท. 
 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ 2561 - 2565)  หนำ้ 105  ล ำดบัท่ี 2     
             



งำนบรหิำรงำนคลงั          รวม   1,766,600   บำทงบ
บคุลำกร           รวม   1,051,200   บำท
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)         รวม    1,051,200 บำท
เงินเดือนพนกังำน            จ ำนวน 882,540  บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน พรอ้มเงินปรบัปรุงประจ ำปี แก่พนกังำนสว่นต ำบล 

 สงักดักองคลงั องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลแมส่ำบ จ ำนวน 2 อตัรำ  

 ทัง้นีค้  ำนวณตัง้จำ่ยไวไ้มเ่กิน 12 เดือน 

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -พรบ.ระเบียบบรหิำรงำนบคุคลสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 

 -หนงัสอืส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท0809.2/ว 138  
  ลว. 30 ธนัวำคม 2558  เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำรค ำนวณภำระคำ่ใชจ้่ำย 

  ดำ้นกำรบรหิำรงำนบคุคลของ อปท."         
         

เงินเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน         จ ำนวน 6,660 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิม่คำ่ครองชีพชั่วครำว ใหแ้ก่พนกังำนสว่นต ำบล 

 สงักดักองคลงั  จ ำนวน 1 อตัรำ   0 

 ทัง้นีค้  ำนวณตัง้จำ่ยไวไ้มเ่กิน 12 เดือน"         
         

เงินประจ ำต ำแหนง่          จ ำนวน 42,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหนง่ของพนกังำนสว่นต ำบล 

 ต ำแหนง่อ ำนวยกำรระดบัตน้ (ผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั)   
 จ ำนวน 1 อตัรำ  อตัรำละ 3,500 บำท/เดือน 

 ทัง้นีค้  ำนวณตัง้จำ่ยไวไ้มเ่กิน 12 เดือน   
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนสว่นต ำบลจงัหวดัเชียงใหม ่เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

  เก่ียวกบักำรบรหิำรงำนบคุคลขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (แกไ้ขเพิ่มเตมิ ฉบบัท่ี 31) 
  ประกำศวนัท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ.2559 "        
          

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง         จ ำนวน 108,000   บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จำ้ง ใหแ้ก่พนกังำนจำ้งสงักดักองคลงั  
 จ ำนวน 1 อตัรำ คือ 

 1.พนกังำนจำ้งทั่วไป          จ ำนวน  1 อตัรำ 

 ทัง้นีค้  ำนวณตัง้จำ่ยไวไ้มเ่กิน 12 เดือน  
      

 
 
 



เงินเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง        จ ำนวน 12,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นเงินคำ่ตอบแทนชดเชย ใหแ้ก่พนกังำนจำ้งสงักดักองคลงั 
 จ ำนวน 1 อตัรำ  คือ 

 1.พนกังำนจำ้งทั่วไป          จ ำนวน 1 อตัรำ 

 ทัง้นีค้  ำนวณตัง้จำ่ยไวไ้มเ่กิน 12 เดือน"         
         

งบด ำเนินงำน          รวม    668,000      บำท

คำ่ตอบแทน          รวม     138,000      บำท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏิบตัิรำชกำรอนัเป็นประโยชนแ์ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน      จ ำนวน 110,000   บำท 

 

คำ่เช่ำบำ้น          จ ำนวน 18,000 บำท 

 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่เช่ำบำ้นของพนกังำนสว่นต ำบลซึง่มีสทิธิเบกิคำ่เชำ่บำ้น 

 ไดต้ำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเรือ่ง คำ่เช่ำบำ้นของขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่เช่ำบำ้นของขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 

  และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ.2562 

           



เงินชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร         จ ำนวน  10,000   บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นเงินชว่ยเหลอืกำรศกึษำของบตุรของผูบ้รหิำรและพนกังำนสว่นต ำบล 

 ที่มีสทิธิเบิกเงินชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุรได ้

 โดยถือปฏิบตัิตำม 
 -พรก.เงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศกึษำของบตุร พ.ศ.2562 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศกึษำของบตุรพนกังำน 

  สว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 และแกไ้ขเพิ่มเติมถงึ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549 

 -ระเบียบกระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยกำรเบิกจำ่ยเงินสวสัดกิำรเก่ียวกับกำรศกึษำของบตุร พ.ศ.2560 

 -อตัรำกำรเบกิตำมหนงัสอืเวียนกรมบญัชีกลำง ดว่นท่ีสดุ ที่ กค 0422.3/ว 257  
  ลว. 28 มิถนุำยน 2559 และดว่นที่สดุ ที่ กค 0408.5/ว 22 ลว. 12 มกรำคม 2561"    
              

คำ่ใชส้อย          รวม   530,000    บำท 

รำยจำ่ยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร           

 คำ่จำ้งเหมำบรกิำรตำ่งๆ        จ ำนวน 45,000  บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จำ้งเหมำบรกิำร ใหผู้ร้บัจำ้งท ำกำรอยำ่งหนึง่อยำ่งใด ซึง่มิใช่กำร 
 ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เติม เสรมิสรำ้งครุภณัฑ ์หรอืสิง่ก่อสรำ้ง เชน่ คำ่จำ้งเหมำ 

 จดัเก็บรำยได ้จำ้งเหมำจดัท ำเอกสำร จำ้งเหมำรวบรวมและบนัทกึขอ้มลู  ฯลฯ 

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 - หลกัเกณฑก์ำรด ำเนินกำรจำ้งเอกชนและกำรเบิกจ่ำยคำ่จำ้งเหมำบรกิำรของ 

 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044  
 ลงวนัท่ี 10  กรกฎำคม  2563"         
         

รำยจำ่ยเก่ียวเนื่องกบักำรปฏิบตัริำชกำรท่ีไมเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ     
 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัร   จ ำนวน 25,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนกังำนสว่นต ำบล สงักดักองคลงั 
 ลกูจำ้งประจ ำ  พนกังำนจำ้ง หรอืผูท้ี่ไดร้บัค ำสั่งจำกนำยกฯ ใหป้ฏิบตัิหนำ้ที่เพื่อประโยชน ์ 
 ของ อบต. โดยจำ่ยเป็น คำ่ธรรมเนียม และคำ่ลงทะเบียนกำรฝึกอบรมประชมุสมัมนำตำ่งๆ  
 คำ่เบีย้เลีย้งเดินทำง คำ่พำหนะ คำ่เช่ำที่พกั คำ่บรกิำรจอดรถ ณ ทำ่อำกำศยำน  คำ่ผำ่นทำงด่วน 

  ทำงดว่นพิเศษ คำ่ธรรมเนียมในกำรใชส้นำมบิน ทัง้นีใ้หร้วมถึงคำ่ใชจ้่ำยอื่นๆที่สำมำรถเบิกใน 

 ประเภทรำยจำ่ยนีไ้ด ้

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจำ้หนำ้ที่ 
  ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไ้ขเพิม่เติมถึง (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2561 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำรฝึก 

  อบรมของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 

 -หลกัเกณฑก์ำรเบิกคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 

  วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2555 



 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวนัท่ี 2 เมษำยน 2561  
  เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละแนวทำงกำรเบิกคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำร 
  เขำ้รบักำรฝึกอบรมของ อปท.         
         

โครงกำรรณรงคก์ำรช ำระภำษีตรงเวลำ       จ ำนวน 20,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงคก์ำรช ำระภำษีตรงเวลำ ประจ ำปี พ.ศ. 2564  
 โดยจ่ำยเป็น คำ่วสัดอุปุกรณ ์ คำ่ปำ้ยไวนิลประชำสมัพนัธ ์คำ่จำ้งเหมำบรกิำรตำ่งๆ และ 

 คำ่ใชจ้ำ่ยอื่นที่จ ำเป็น ฯลฯ 

 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรพฒันำระบบบรหิำรจดักำรภำครฐั 

 และกำรใหบ้รกิำรประชำชนตำมหลกัธรรมำภิบำล) 
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0808.3/ว 2417  
  ลว. 27 พฤศจิกำยน  2550 เรือ่งซกัซอ้มแนวทำงกำรจดัเก็บภำษีโรงเรอืนและที่ดิน  
 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนำ้ 108 ล ำดบัท่ี 3"     
             

โครงกำรจดัท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรพัยส์นิ       จ ำนวน 440,000   บำท
 เพื่อเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรจดัท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรพัยส์นิ  
 โดยจ่ำยเป็น คำ่จำ้งเหมำบรกิำร คำ่จำ้งเจำ้หนำ้ที่ คำ่เช่ำเครือ่งถ่ำยเอกสำร คำ่จำ้งเหมำ 

 ถ่ำยเอกสำร คำ่จำ้งเหมำจดัท ำขอ้มลูในกำรจดัเก็บรำยได ้จำ้งเหมำปรบัปรุงขอ้มลูแผนท่ีภำษี 

 และทะเบียนทรพัยส์นิ หรอืคำ่ใชจ้่ำยอื่นใดเพื่อปฏิบตัิงำนเก่ียวกบักำรจดัท ำขอ้มลูทีด่ินและสิ่ง 
 ปลกูสรำ้ง จดัท ำขอ้มลูแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรพัยส์นิ  
 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรพฒันำระบบบรหิำรจดักำรภำครฐั 

 และกำรใหบ้รกิำรประชำชนตำมหลกัธรรมำภิบำล) 
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -พระรำชบญัญตัิภำษีที่ดินและสิง่ปลกูสรำ้ง พ.ศ.2562 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเรือ่งแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรพัยส์นิของ 
  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2550  
 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญตัิที่ดินและ 

  สิง่ปลกูสรำ้ง พ.ศ.2562 

 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67  ลว. 9 มกรำคม 2555 

  เรือ่ง  ซกัซอ้มกำรสง่เสรมิสนบัสนนุกำรจดัท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรพัยส์นิของ 
  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลว. 8 ม.ค. 2561 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลีย่นแปลง (ฉบบัท่ี 2) 
  หนำ้ 13  ล  ำดบัท่ี  1          
        
 



งบลงทนุ             รวม   47,400   บำท 

คำ่ครุภณัฑ ์           รวม   47,400   บำท
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์          
 เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดตัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer)     จ ำนวน  1  เครือ่ง   จ ำนวน   4,300   บำท 

    



เครือ่งพมิพเ์ลเซอรห์รอื LED ขำวด ำ (18 หนำ้/นำท)ี                 จ ำนวน   1   เครือ่ง    จ ำนวน 2,600   บำท

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ครุภณัฑส์  ำรวจ            
 เครือ่งวดัระยะดว้ยแสงเลเซอร ์(แบบมือถือ)                           จ ำนวน    1    เครือ่ง  จ ำนวน 40,500 บำท

   
      

             

    



แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน 

งำนปอ้งกนัภยัฝ่ำยพลเรอืนและระงบัอคัคีภยั       รวม     742,520    บำท   
    งบบคุลำกร            รวม   355,320 บำท
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)         รวม    355,320   บำท
เงินเดือนพนกังำน          จ ำนวน 355,320    บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพรอ้มเงินปรบัปรุงประจ ำปี แก่พนกังำนสว่นต ำบล 

 สงักดัส ำนกังำนปลดั องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลแมส่ำบ จ ำนวน 1 อตัรำ 

 ทัง้นีค้  ำนวณตัง้จำ่ยไวไ้มเ่กิน 12 เดือน 

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -พรบ.ระเบียบบรหิำรงำนบคุคลสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 

 -หนงัสอืส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท0809.2/ว 138  
  ลว. 30 ธนัวำคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำรค ำนวณภำระคำ่ใชจ้่ำย 

  ดำ้นกำรบรหิำรงำนบคุคลของ อปท.         
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งบด ำเนินงำน            รวม   387,200    บำท
 คำ่ตอบแทน           รวม    67,200    บำท
 คำ่ตอบแทนผูป้ฏิบตัิรำชกำรอนัเป็นประโยชนแ์ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน   จ ำนวน 67,200 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยใหแ้ก่อำสำสมคัรปัองกนัภยัฝ่ำยพลเรอืน เพื่อชดเชยกำรงำน 

 หรอืเวลำที่เสยีไปเพื่อสนบัสนนุกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ในกำรปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภยัตำม 

 กฎหมำยฯรวมถงึกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจอ ำนำจหนำ้ที่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินท่ี 

 เก่ียวกบังำนกำรปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภยั หรอืกำรรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยของ 

 ประชำชนตำมกฏหมำย   
 โดยจ่ำยเป็น ""คำ่ป่วยกำรใหแ้ก่อำสำสมคัรฯผูป้ฏิบตัิหนำ้ที่"" ตำมโครงกำรตอ่ไปนี ้

 1.โครงกำรเฝำ้ระวงัและปอ้งกนัอบุตัิเหตชุว่งเทศกำลปีใหม ่     เป็นเงิน 36,600 บำท 

 2.โครงกำรเฝำ้ระวงัและปอ้งกนัอบุตัิเหตชุว่งเทศกำลสงกรำนต ์เป็นเงิน 36,600 บำท 

 โดยถือปฏิบตัิตำม  
 -ระเบียบคณะกรรมกำรปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภยัแหง่ชำตวิำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยของ 
  อำสำสมคัรในกำรปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภยั พ.ศ.2560 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบิกคำ่ใชจ้่ำยใหแ้ก่อำสำสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ำย 

  พลเรอืนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2560       
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำ่ใชส้อย          รวม     260,000   บำท
รำยจำ่ยเก่ียวเนื่องกบักำรปฏิบตัริำชกำรท่ีไมเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

โครงกำรฝึกอบรมชดุปฏิบตัิกำรจิตอำสำภยัพิบตัิประจ ำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลแมส่ำบ  จ ำนวน 60,000   บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมทบทวนชดุปฏิบตัิกำรจิตอำสำ 

 ภยัพิบตัิประจ ำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลแมส่ำบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
 โดยจ่ำยเป็น คำ่ลงทะเบยีนในกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรม คำ่จำ้งเหมำรถรบัสง่  
 คำ่สมนำคณุวิทยำกร คำ่อำหำร คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดื่ม คำ่เชำ่อปุกรณ ์   
 และคำ่ใชจ้ำ่ยอื่นๆทีเ่ก่ียวขอ้ง   
 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรเสรมิสรำ้งควำมมั่นคง  
 ปลอดภยั และควำมสงบสขุของประชำชน)  
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -พระรำชบญัญตัิปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภยั พ.ศ. 2550   
 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำร 
  ฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 

 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นที่สดุ ที่ มท 0229/ว 7367 ลว. 4 ธนัวำคม 2562 

 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 5329 ลว. 26  ธนัวำคม  2562 

 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0808.2/ว 440  
  ลว. 13  กมุภำพนัธ ์ 2563 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 2)  หนำ้ 11 

  ล  ำดบัท่ี 2            
       

โครงกำรเฝำ้ระวงัและปอ้งกนัอบุตัิเหตชุ่วงเทศกำลปีใหม ่     จ ำนวน 5,000   บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรเฝำ้ระวงัและปอ้งกนัอบุตัิเหตชุว่งเทศกำล 

 ปีใหมโ่ดยจ่ำยเป็น คำ่จำ้งเหมำจดัท ำปำ้ยโครงกำร คำ่ปำ้ยประชำสมัพนัธ ์คำ่วสัดอุปุกรณ์ 
 ในกำรปฏิบตังิำนอื่นๆ ท่ีจ ำเป็นและเก่ียวขอ้ง 
 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรเสรมิสรำ้งควำมมั่นคง  
 ปลอดภยั และควำมสงบสขุของประชำชน)  
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 - หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0804.5/ว 1634 

   ลว. 22  กนัยำยน  2557 เรือ่ง มำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยันกัทอ่งเที่ยว 

 - หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0810.4/ว 661  
   ลว. 9 มีนำคม 2561 

 - หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0810.4/ว 4202  
   ลว. 25  ธนัวำคม  2561 เรือ่งกำรด ำเนินกำรปอ้งกนัและลดอบุตัิเหตทุำงถนน 

   ช่วงเทศกำลปีใหม ่2562 

 - ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนำ้ 101 ล ำดบัท่ี 2"     
             



โครงกำรเฝำ้ระวงัและปอ้งกนัอบุตัิเหตชุ่วงเทศกำลสงกรำนต ์    จ ำนวน 5,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรเฝำ้ระวงัและปอ้งกนัอบุตัิเหตชุว่งเทศกำล 

 สงกรำนต ์โดยจ่ำยเป็น คำ่จำ้งเหมำจดัท ำปำ้ยโครงกำร คำ่ปำ้ยประชำสมัพนัธ ์คำ่วสัดุ 
 อปุกรณใ์นกำรปฏิบตัิงำนอื่นๆ ท่ีจ ำเป็นและเก่ียวขอ้ง 
 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรเสรมิสรำ้งควำมมั่นคง  
 ปลอดภยั และควำมสงบสขุของประชำชน)  
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0804.5/ว 0634 

  ลว. 22  กนัยำยน  2557 เรือ่ง มำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยันกัทอ่งเที่ยว 

 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0801.4/ว 1123 

  ลว.  9  เมษำยน  2563 เรือ่งกำรด ำเนินกำรปอ้งกนัและลดอบุตัเิหตทุำงถนน 

  ในช่วงเทศกำลสงกรำนต ์ปี 2563 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนำ้ 101  ล ำดบัท่ี 1"     
             
 

โครงกำรรบัสง่ผูป่้วยฉกุเฉินและแจง้เหตสุำธำรณภยั (กำรแพทยฉ์กุเฉิน)    จ ำนวน 90,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรรบัสง่ผูป่้วยฉกุเฉินและแจง้เหตสุำธำรณภยั 

  (กำรแพทยฉ์กุเฉิน)  โดยจำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำพนกังำนประจ ำรถรบัสง่ผูป่้วยกรณีเหตฉุกุเฉิน 

  (EMS) ,คำ่จำ้งเหมำเวรปฏิบตัิหนำ้ที่ประจ ำศนูยฯ์หรอืใชจ้ำ่ยในคำ่ใชจ้่ำยอื่นๆที่จ ำเป็นและ 

 เก่ียวขอ้ง ฯลฯ 

 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรเสรมิสรำ้งควำมมั่นคง  
 ปลอดภยั และควำมสงบสขุของประชำชน)  
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -พระรำชบญัญตัิปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภยั พ.ศ. 2550   
 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยวธีิกำรงบประมำณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

  พ.ศ.2541 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 

 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลว. 17  กนัยำยน 2553 

  เรือ่งกำรด ำเนินงำนและบรหิำรจดักำรระบบกำรแพทยฉ์กุเฉินขององคก์รปกครอง สว่นทอ้งถ่ิน 

 -ประกำศคณะกรรมกำรกำรแพทยฉ์กุเฉินฯ ลว.16  ตลุำคม  2560 และที่แกไ้ข 

  เพิ่มเตมิถงึ (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2561 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนำ้ 103 ล ำดบัท่ี 8 "     
             
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำรศนูยช์ว่ยเหลอืประชำชนในพืน้ท่ีต ำบลแมส่ำบ      จ ำนวน 100,000    บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรศนูยช์่วยเหลอืประชำชนในพืน้ท่ี 

 ต ำบลแมส่ำบ กรณี กำรเยียวยำ ฟ้ืนฟ ูหลงัเกิดเหตสุำธำรณภยั โรคระบำด หรอืกำรให ้

 ควำมชว่ยเหลอืประชำชน ดำ้นสง่เสรมิและพฒันำคณุภำพชีวติตำ่งๆ รวมถึงกรณีประชำชนที่ยื่น 

 ลงทะเบียนขอรบัควำมชว่ยเหลอืตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยค่ำใชจ้ำ่ยเพื่อชว่ยเหลอืประชำชนตำมอ ำนำจ 

   หนำ้ที่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินพ.ศ.2560 และแกไ้ขเพิ่มเตมิถึง(ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2561 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2)  หนำ้ 11 

  ล ำดบัท่ี 1           
       

คำ่วสัด ุ            รวม    60,000    บำท
วสัดยุำนพำหนะและขนสง่         จ ำนวน 30,000 บำท
         

 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จดัซือ้หรอืจดัหำสิง่ของอนัมีลกัษณะเป็นวสัดโุดยสภำพ 

 ประเภทวสัดยุำนพำหนะและขนสง่ ตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
 ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มถินุำยน 2559 เรือ่ง แนวทำงกำรพิจำรณำสิง่ของที่ 
 จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
 เช่น กระจกโคง้  ไฟกระพรบิสญัญำณเตือน กรวยจรำจร ฯลฯ"      
            

วสัดวุิทยำศำสตรห์รือกำรแพทย ์       จ ำนวน 10,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จดัซือ้หรอืจดัหำสิง่ของอนัมีลกัษณะเป็นวสัดโุดยสภำพ  
 ประเภทวสัดวุิทยำศำสตรห์รอืกำรแพทย ์ตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
 ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวนัท่ี 27 มิ.ย. 2559 เรือ่ง แนวทำงกำรพิจำรณำสิง่ของที่ 
 จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑต์ำม หลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ   
 เช่น อปุกรณช์ว่ยเหลอื ยำและเวชภณัฑ ์เพื่อใชใ้นกิจกรรมบรกิำรกำรแพทยฉ์กุเฉิน (EMS)  

 ขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลแมส่ำบ 

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที่ มท 0808.2/ ว 3523 

  ลงวนัท่ี 20  มถินุำยน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละอตัรำคำ่ใชจ้่ำยประกอบกำรพิจำรณำ 

  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  ในลกัษณะคำ่ใชส้อย วสัด ุและคำ่สำธำรณปูโภค 

 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลว. 17  กนัยำยน 2553 

  เรือ่งกำรด ำเนินงำนและบรหิำรจดักำรระบบกำรแพทยฉ์กุเฉินขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

 -ประกำศคณะกรรมกำรกำรแพทยฉ์กุเฉินฯ ลว.16  ตลุำคม  2560 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

  ถึง (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2561"          
        
    



วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ          จ ำนวน 20,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จดัซือ้หรอืจดัหำสิง่ของอนัมีลกัษณะเป็นวสัดโุดยสภำพ  
 ประเภทวสัดเุครือ่งดบัเพลงิ  ตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุ  
 ที่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัท่ี 27 มิถนุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำรพิจำรณำสิง่ของ 
 ที่จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑต์ำม  หลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ  
 เช่น ถงัดบัเพลงิ ลกูบอลดบัเพลงิ สำยดบัเพลงิ ฯลฯ เพื่อใชใ้นกิจกำร กำรปอ้งกนัและ 

 บรรเทำเหตสุำธำรณภยัและอคัคภียัตำ่งๆ ขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลแมส่ำบ 

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลว.12 มี.ค. 2545  
  เรือ่งแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำสำธำรณภยัและหลกัเกณฑก์ำรสนบัสนุนเครือ่งมือ 

  เครือ่งใชใ้นกำรปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นที่สดุ ที่ มท 0891.2/ว 3314  ลว. 6 ต.ค. 2557  
  เรือ่งกำรเตรยีมควำมพรอ้มและปอ้งกนัแกไ้ขปัญหำภยัแลง้ 
 -หนงัสอืกรมกำรปกครอง ที่ มท 0301.4/ว 3050  ลว. 22 กมุภำพนัธ ์2543 

  เรือ่ง หลกัเกณฑว์ำ่ดว้ยกำรตัง้งบประมำณเพื่อกำรช่วยเหลอืประชำชนตำมอ ำนำจ 

  หนำ้ที่ขององคก์ำรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2543"       
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



       แผนงำนกำรศกึษำ 

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกบักำรศกึษำ        รวม  1,654,480    บำท 

งบบคุลำกร          รวม    951,480    บำท
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)         รวม     951,480    บำท
เงินเดือนพนกังำน          จ ำนวน 748,920   บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพรอ้มเงินปรบัปรุงประจ ำปี แก่พนกังำนสว่นต ำบล  

 สงักดักองกำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม  องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลแมส่ำบ 

 จ ำนวน  2  อตัรำ  

 ทัง้นีค้  ำนวณตัง้จำ่ยไวไ้มเ่กิน 12 เดือน 

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -พรบ.ระเบียบบรหิำรงำนบคุคลสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 

 -หนงัสอืส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  
  ลว. 30 ธนัวำคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำรค ำนวณภำระคำ่ใชจ้่ำยดำ้นกำร 
 บรหิำรงำนบคุคลของ อปท.          
       

เงินประจ ำต ำแหนง่          จ ำนวน 42,000 บำท   
 เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหนง่ของพนกังำนสว่นต ำบล  
 ต ำแหนง่อ ำนวยกำรระดบัตน้ (ผูอ้  ำนวยกำรกองกำรศกึษำฯ 

 จ ำนวน 1 อตัรำ  อตัรำละ 3,500 บำท/เดือน  

 ทัง้นีค้  ำนวณตัง้จำ่ยไวไ้มเ่กิน 12 เดือน   
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนสว่นต ำบลจงัหวดัเชียงใหม ่เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละ 

  เง่ือนไขเก่ียวกบักำรบรหิำรงำนบคุคลขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (แกไ้ขเพิ่มเติม 

  ฉบบัท่ี 31)  ประกำศวนัท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ.2559 

  

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง         จ ำนวน 136,560    บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จำ้ง ใหแ้ก่พนกังำนจำ้ง สงักดักองกำรศกึษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 

 จ ำนวน 1 อตัรำ คือ 

 1.พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ    จ ำนวน  1 อตัรำ   

 ทัง้นีค้  ำนวณตัง้จ่ำยไวไ้มเ่กิน 12 เดือน  
              

เงินเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง         จ ำนวน 24,000 บำท 

 เพื่อจ่ำยเป็นเงินคำ่ตอบแทนชดเชย ใหแ้ก่พนกังำนจำ้ง สงักดักองกำรศกึษำ ศำสนำ 

 และวฒันธรรม จ ำนวน 1 อตัรำ  คือ 

 1.พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ     จ ำนวน 1 อตัรำ  
 ทัง้นีค้  ำนวณตัง้จำ่ยไวไ้มเ่กิน 12 เดือน"         
         



งบด ำเนินงำน          รวม  703,000   บำท
คำ่ตอบแทน          รวม   178,000   บำท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏิบตัิรำชกำรอนัเป็นประโยชนแ์ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน    จ ำนวน 150,000  บำท
 เพื่อจ่ำยเป็น 

 1.เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ใหแ้ก่พนกังำนสว่นต ำบล พนกังำนจำ้ง  
 และลกูจำ้งประจ ำ ท่ีผำ่นเกณฑก์ำรประเมินและมีสทิธิไดร้บัเงินประโยชนต์อบแทนอื่น  
 โดยถือปฏิบตัิตำม  
 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรก ำหนดเงินประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณี 

  พิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรำงวลัประจ ำปี แก่พนกังำนสว่นทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรำยจ่ำยอื่น 

  ของ อปท. พ.ศ.2557 

 -หนงัสอื ส ำนกังำน ก.จ, ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0809.3/ว 27 

  ลว. 29 ธนัวำคม 2559 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงปฏิบตัิเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 

  และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอนัมลีกัษณะเป็นเงิน 

  รำงวลัประจ ำปี           
       

คำ่เช่ำบำ้น          จ ำนวน 18,000 บำท
         

 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่เช่ำบำ้นของพนกังำนสว่นต ำบลซึง่มีสทิธิเบกิคำ่เชำ่บำ้นไดต้ำมระเบียบ 

 กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเรือ่ง คำ่เช่ำบำ้นของขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 

 โดยถือปฏฺบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่เช่ำบำ้นของขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548  
  และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ.2562"        
          

เงินชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร         จ ำนวน 10,000 บำท
         

 เพื่อจ่ำยเป็นเงินชว่ยเหลอืกำรศกึษำของบตุรของผูบ้รหิำรและพนกังำนสว่นต ำบล 

 ที่มีสทิธิเบิกเงินชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุรได ้

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -พรก.เงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศกึษำของบตุร พ.ศ.2562 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศกึษำของบตุรพนกังำน 

  สว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 และแกไ้ขเพิ่มเติมถงึ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549 

 -ระเบียบกระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยกำรเบิกจำ่ยเงินสวสัดกิำรเก่ียวกบักำรศกึษำ 

  ของบตุร  พ.ศ.2560 

 -อตัรำกำรเบกิตำมหนงัสอืเวียนกรมบญัชีกลำง ดว่นท่ีสดุ ที่ กค 0422.3/ว 257  
  ลว. 28 มิถนุำยน 2559 และดว่นที่สดุ ที่ กค 0408.5/ว 22 ลงวนัท่ี 12 มกรำคม 2561"    
              
 



คำ่ใชส้อย          รวม  470,000   บำท
รำยจำ่ยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร   

 คำ่จำ้งเหมำบรกิำรตำ่งๆ        จ ำนวน 200,000    บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จำ้งเหมำบรกิำรตำ่งๆ ใหผู้ร้บัจำ้งเหมำท ำกำรอยำ่งหนึง่อยำ่งใดซึง่มใิช่  
 กำรประกอบ ดดัแปลง ตอ่เติม เสรมิสรำ้ง ครุภณัฑห์รอืสิง่ก่อสรำ้ง เช่น คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 
 ท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนท่ีรำชกำร อำคำรศนูยพ์ฒันำเดก็เลก็  คำ่จำ้งเหมำบรกิำรรกัษำ 

 ควำมปลอดภยั คำ่จำ้งเหมำคนขบัรถรบัสง่นกัเรยีน  คำ่จำ้งเหมำคนสวนดแูลสถำนท่ี หรอืจำ้งเหมำ 

 บรกิำรตำ่งๆ ท่ีมีควำมจ ำเป็น และเป็นไปตำมภำระหนำ้ที่ ของ อบต ฯลฯ 

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 - หลกัเกณฑก์ำรด ำเนินกำรจำ้งเอกชนและกำรเบิกจ่ำยคำ่จำ้งเหมำบรกิำรขององคก์รปกครอง 

 สว่นทอ้งถ่ิน ตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044  
 ลงวนัท่ี 10  กรกฎำคม  2563 

 

คำ่เช่ำเครือ่งถ่ำยเอกสำร         จ ำนวน 15,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่เช่ำทรพัยส์นิตำ่งๆของเอกชน หรอื รฐับำล เพื่อใชใ้นกิจกำรขององคก์ำรบรหิำร 
 สว่นต ำบล ตำมภำรกิจและอ ำนำจหนำ้ที่ เช่น เช่ำเครือ่งถำ่ยเอกสำร โดยช ำระเป็นรำยเดือน 

 หรอืรำยปี           
       

รำยจำ่ยเก่ียวเนื่องกบักำรปฏิบตัริำชกำรท่ีไมเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ      
 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัร   จ ำนวน 25,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ พนกังำนสว่นต ำบล ลกูจำ้งประจ ำ 

 พนกังำนจำ้งสงักดักองกำรศกึษำฯ หรอืผูท้ี่ไดร้บัค ำสั่งจำกนำยกฯ ใหป้ฏิบตัิหนำ้ที่เพื่อ 

 ประโยชนข์ององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  โดยจ่ำยเป็นคำ่ธรรมเนยีมและคำ่ลงทะเบยีน 

 กำรฝึกอบรม ประชมุสมัมนำตำ่งๆ คำ่เบีย้เลีย้งเดินทำง คำ่พำหนะ คำ่เช่ำที่พกั  
 คำ่จอดรถ ณ ทำ่อำกำศยำน  คำ่ผำ่นทำงดว่น  ทำงดว่นพิเศษ  คำ่ธรรมเนียมในกำรใชส้นำมบิน  
 ทัง้นีใ้หร้วมถึงคำ่ใชจ้่ำยอื่นๆที่สำมำรถเบิกจำ่ยในประเภทรำยจ่ำยนีไ้ด ้

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจำ้หนำ้ที่ 
  ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไ้ขเพิม่เติมถึง (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2561 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำรฝึก 

  อบรมของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 

 -หลกัเกณฑก์ำรเบิกคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 

  วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2555 

 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวนัท่ี 2 เมษำยน 2561  
  เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละแนวทำงกำรเบิกคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำร 
  เขำ้รบักำรฝึกอบรมของ อปท.         
         



 

โครงกำรคำ่ยคณุธรรมจรยิธรรมแก่เด็กและเยำวชนต ำบลแมส่ำบ     จ ำนวน 20,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรคำ่ยคณุธรรม จรยิธรรมแก่เดก็และเยำวชน  
 ต ำบลแมส่ำบ โดยจ่ำยเป็น คำ่จดัเตรยีมสถำนท่ี  คำ่ตอบแทนวิทยำกร  คำ่อำหำร คำ่อำหำรวำ่ง 
 และเครือ่งดื่ม และคำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ ท่ีจ ำเป็น   
 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรเสรมิสรำ้งสงัคมใหม้ี 
 คณุภำพ คงอตัลกัษณท์ำงวฒันธรรม) 
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำรฝึก 

  อบรมของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  หนำ้ 88 ล ำดบัท่ี 5      
             

โครงกำรจดังำนขว่งกิจกรรมเด็กและเยำวชนต ำบลแมส่ำบ      จ ำนวน 40,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรจดังำนขว่งกิจกรรมเด็กและเยำวชน 

 ต ำบลแมส่ำบ โดยจ่ำยเป็น  คำ่จำ้งเหมำตกแตง่สถำนท่ีพรอ้มปำ้ยไวนิล  คำ่ของขวญัของรำงวลักิจกรรมกำรประกวดแขง่ขนั 
 คำ่อำหำรกลำงวนั คำ่วสัดอุปุกรณ ์และคำ่ใชจ้ำ่ยอื่นที่เก่ียวขอ้ง  
 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรเสรมิสรำ้งสงัคมใหม้ี 
 คณุภำพ คงอตัลกัษณท์ำงวฒันธรรม) 
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบิกคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรงำนขององคก์ร 
  ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562  
 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลว. 19 พ.ค. 2541 

  เรือ่ง คำ่ใชจ้่ำยในกำรจดังำนตำ่งๆ ของ อปท.  
 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบิกจ่ำยคำ่ใชจ้่ำยในกำรจดังำนกำรจดักำร 
  แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 25645)  หนำ้ 91 ล ำดบัท่ี 5"     
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงกำรบวชภำคฤดรูอ้น         จ ำนวน 40,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรบวชหมูภ่ำคฤดรูอ้น โดยจ่ำยเป็น คำ่จำ้งเหมำ 

 จดัเตรยีมสถำนท่ี คำ่จำ้งเหมำจดัขบวนแหล่กูแกว้และแหน่ำค คำ่จำ้งเหมำแสดงซอพืน้เมือง  

 เรยีกขวญัลกูแกว้ คำ่ภตัตำหำรเพลเลีย้งพระสงฆท์ี่รว่มพิธี คำ่ภตัตำหำรเพลเลีย้งภิกษุและ 

 สำมเณรที่บวช รวมถึงคำ่ใชจ้ำ่ยอื่นท่ีจ ำเป็นในกำรจดังำน ฯลฯ 

 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรเสรมิสรำ้งสงัคมใหม้ี 
 คณุภำพ คงอตัลกัษณท์ำงวฒันธรรม) 
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบิกคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรงำนขององคก์ร 
  ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562  
 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลว.19 พฤษภำคม 2541 

  เรือ่งคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนตำ่งๆ  ของ อปท.  
 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนกำรจดักำร 
  แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565 ) หนำ้ 87 ล ำดบัท่ี 1 

              

โครงกำรฝึกอบรมเพื่อเพิม่ประสทิธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนของบคุลำกรศนูยพ์ฒันำเด็กเลก็  จ ำนวน 20,000 บำท 

และโรงเรยีนในสงักดัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลแมส่ำบ        
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมเพื่อเพิม่ประสทิธิภำพในกำรปฏิบตัิงำน 

 ของบคุลำกรศนูยพ์ฒันำเด็กเลก็และโรงเรยีนในสงักดัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลแมส่ำบโดยจ่ำย 

 เป็น คำ่ตอบแทนวิทยำกร คำ่วสัดอุปุกรณใ์นกำรฝึกอบรม  
 คำ่ปำ้ย คำ่เชำ่ที่พกั คำ่อำหำร คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ และคำ่ใชจ้่ำยอื่นที่จ ำเป็น  
 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรเสรมิสรำ้งสงัคมใหม้ี 
 คณุภำพ คงอตัลกัษณท์ำงวฒันธรรม) 
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำรฝึก 

  อบรมของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 

 -ปรำกฎในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  หนำ้ 90  ล  ำดบัท่ี 1      
             
 

 

 

 

 



โครงกำรสบืสำนงำนประเพณีป๋ีใหมเ่มือง (ประเพณีสงกรำนต)์     จ ำนวน  40,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรสบืสำนงำนประเพณีป๋ีใหมเ่มืองหรอืกำร 
 จดังำนประเพณีสงกรำนตแ์บบลำ้นนำ  โดยจำ่ยเป็น คำ่อำหำรกลำงวนัและเครือ่งดื่ม  คำ่จำ้ง 

 เหมำจดัสถำนท่ี เงินรำงวลักิจกรรม คำ่จำ้งเหมำจดัท ำซุม้นิทรรศกำร รวมถึงคำ่ใชจ้ำ่ยอื่นๆทีจ่  ำเป็น  
 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรเสรมิสรำ้งสงัคมใหม้ ี

 คณุภำพ คงอตัลกัษณท์ำงวฒันธรรม) 
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบิกคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรงำนขององคก์ร 
  ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562  
 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนกำรจดักำร 
  แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำของ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

  พ.ศ.2559 

 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลว.28 กนัยำยน  2561 

  เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงปฏิบตัิกำรจดังำนประเพณีตำมอ ำนำจหนำ้ที่ของ อปท. 
 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลว.19 พฤษภำคม 2541 

  เรือ่งคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนตำ่งๆ  ของ อปท.  
 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0810.6/ ว 709 

  ลว. 30 มีนำคม 2560 เรือ่งกำรจดังำนวนัผูส้งูอำยแุหง่ชำติ ประจ ำปี2560 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนำ้ 87 ล ำดบัท่ี 3     
             

โครงกำรปลกูป่ำขอฝนวนัพืชมงคล (ผำยอง)       จ ำนวน 20,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรปลกูป่ำขอฝนวนัพืชมงคล (ผำยอง)   
 โดยจ่ำยเป็น คำ่ภตัตำหำรเชำ้และเพลถวำยพระสงฆ ์คำ่ท ำอำหำรเลีย้งส ำหรบัผูม้ำรว่มงำน 

 คำ่จำ้งเหมำจดัเตรยีมสถำนท่ี พรอ้มจดัเก็บขยะหลงัเสรจ็งำน และคำ่ใชจ้ำ่ยอื่นๆทีจ่  ำเป็น 

 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรเสรมิสรำ้งสงัคมใหม้ี 
 คณุภำพ คงอตัลกัษณท์ำงวฒันธรรม) 
 โดยถือปฏิบตัิตำม  
 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบิกคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรงำนขององคก์ร 
  ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบิกจ่ำยคำ่ใชจ้่ำยในกำรจดังำนกำรจดักำร 
  แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559  
 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลว.19 พ.ค. 2541 

  เรือ่งคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนตำ่งๆ  ของ อปท.  
 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลว. 28  กนัยำยน  2561 

  เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงปฏิบตัิกำรจดังำนประเพณีตำมอ ำนำจหนำ้ที่ของ อปท. 
 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนำ้ 87  ล  ำดบัท่ี 4 "     
             



โ 
ครงกำรไหวส้ำป๋ำรมี สบืฮีต ตำ๋มฮอย สรงน ำ้พระธำตเุจำ้มอ่นเป๊ียะ     จ ำนวน 50,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำร ไหวส้ำ ป๋ำรมี สบืฮีต ตำ๋มฮอย สรงน ำ้ 

 พระธำตเุจำ้มอ่นเป๊ียะ โดยจดัใหม้ีกำรจดังำนประเพณีสรงน ำ้พระธำตมุอ่นเป๊ียะ ในวนั  
 ขึน้ 15 ค ่ำ เดือน 6 เหนือ โดยจ่ำยเป็นคำ่วสัดเุพื่อท ำขำ้วมธุปยำท  คำ่จำ้งเหมำจดัท ำอำหำร 
 เพลเลีย้งพระสงฆ ์คำ่จำ้งเหมำจดัสถำนท่ี คำ่จำ้งเหมำจดัขบวนแหน่ ำ้สรงและเครือ่งสกักำระ  
  คำ่จำ้งเหมำเครือ่งเสยีงและกำรแสดง คำ่เครือ่งไทยทำน และคำ่ใชจ้่ำยอื่นที่จ ำเป็น 

 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรเสรมิสรำ้งสงัคมใหม้ีคณุภำพ  
 คงอตัลกัษณท์ำงวฒันธรรม) 
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบิกคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรงำนขององคก์ร 
  ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562  
 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบิกจ่ำยคำ่ใชจ้่ำยในกำรจดังำนกำรจดักำรแขง่ขนั 

  กีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำ ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลว.28 กนัยำยน  2561 

  เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงปฏิบตัิกำรจดังำนประเพณีตำมอ ำนำจหนำ้ที่ของ อปท. 
 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลว. 19 พ.ค. 2541 

  เรือ่ง คำ่ใชจ้่ำยในกำรจดังำนตำ่งๆ ของ อปท.  
 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  หนำ้ 87 ล ำดบัท่ี 2 

             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำ่วสัด ุ          รวม 30,000 บำท 

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั         จ ำนวน 20,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จดัซือ้หรอืจดัหำสิง่ของอนัมีลกัษณะเป็นวสัดโุดยสภำพ 

 ประเภทวสัดงุำนบำ้นงำนครวั  ตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุ  
 ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวนัท่ี 27 มิถนุำยน 2559  เรือ่งแนวทำงกำรพิจำรณำสิง่ของ 
 ที่จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

 เช่น หมอ้ ชดุเครือ่งครวั แปรง ไมก้วำด ถงัขยะ หวัแก๊สพรอ้มขำตัง้ ผำ้ปโูต๊ะ ถว้ย ชำม  
 ชอ้น สอ้ม ผงซกัฟอก น ำ้ยำลำ้งจำน น ำ้ยำดนัฝุ่ น  น ำ้ยำลำ้งหอ้งน ำ้ ฯลฯ      
             
 

วสัดกุำรเกษตร          จ ำนวน 10,000  บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จดัซือ้หรอืจดัหำสิง่ของอนัมีลกัษณะเป็นวสัดโุดยสภำพ  
 ประเภทวสัดกุำรเกษตร ตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุ  
 ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวนัท่ี 27 มิถนุำยน 2559 เรือ่ง แนวทำงกำรพิจำรณำสิง่ของ 
 ที่จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ   
 เช่น พนัธุพ์ืช พนัธุไ์ม ้ไมป้ระดบั ปุ๋ ย สำรเคมีปอ้งกนัและก ำจดัศตัรูพืช วสัดเุครือ่งปลกู  
 วสัดเุพำะช ำ ผำ้ใบ หรอืผำ้พลำสติก  ก๊อก บวัรดน ำ้ สปรงิเกอร ์สำยยำงรดน ำ้ ฯลฯ    
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คำ่สำธำรณปูโภค          รวม    25,000  บำท 

คำ่ไฟฟำ้           จ ำนวน 10,000   บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่บรกิำรไฟฟำ้ส ำหรบัอำคำรเรยีนอนบุำล อำคำรเรยีนศนูยพ์ฒันำเด็กเลก็ 

   และอำคำรสิง่ปลกูสรำ้งอื่นๆ ที่อยูใ่นควำมรบัผิดชอบขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลแมส่ำบ 

  โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบิกคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562  
             
   

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม        จ ำนวน 15,000  บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่บรกิำรรำยเดือน, คำ่ตดิตัง้, คำ่เช่ำพืน้ท่ี, คำ่จดทะเบียน, คำ่ดแูลเว็บไซต ์ 
 และคำ่ใชจ้ำ่ยอื่น ในกำรใชบ้รกิำรอินเตอรเ์น็ตของโรงเรยีนและศนูยพ์ฒันำเด็กเลก็ในสงักดัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลแมส่ำบ 

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบิกคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 " 
             
    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งำนระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศกึษำ       รวม  4,838,840   บำท 

งบบคุลำกร          รวม  1,970,160   บำท             
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)         รวม  1,970,160   บำท
เงินเดือนพนกังำน          จ ำนวน  1,536,960   บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพรอ้มเงินปรบัปรุงประจ ำปี ใหแ้ก่พนกังำนสว่นต ำบล สงักดั 

 กองกำรศกึษำ ศำสนำ และวฒันธรรม ประเภท ผูอ้  ำนวยกำรสถำนศกึษำ ขำ้รำชกำรครู  
 ครูผูด้แูลเด็ก  จ ำนวน 5 อตัรำ 

 ทัง้นีค้  ำนวณตัง้จำ่ยไวไ้มเ่กิน 12 เดือน 

 โดยถือปฏิบตัิตำม  
 -หนงัสอืส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว7 ลว. 16  มิถนุำยน 2559 

  เรือ่ง กำรก ำหนดสำยงำน ต ำแหนง่ และระดบัต ำแหนง่ขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนครูและ 

  บคุลำกรทำงกำรศีกษำทอ้งถ่ิน   
 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0809.4/ว2042  ลว.10 กรกฎำคม 2563 

  เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
  รำยกำรเงินอดุหนนุทั่วไป เงินอดุหนนุส ำหรบักำรจดักำรศกึษำภำคบงัคบั   
 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0809.4/ว2027 ลว.14 กรกฎำคม  2563 

  เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
  เงินอดุหนนุส ำหรบัสนบัสนนุศนูยพ์ฒันำเด็กเลก็         
           

เงินวิทยฐำนะ          จ ำนวน  84,000   บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะใหแ้กพ่นกังำนสว่นต ำบล  ประเภท  ขำ้รำชกำรครู และ 

 ครูผูด้แูลเด็ก สงักดักองกำรศกึษำ ศำสนำ และวฒันธรรม องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

 แมส่ำบ ที่ไดร้บัวิทยฐำนะระดบั ช ำนำญกำร, ช ำนำญกำรพิเศษ ,เช่ียวชำญ 

 จ ำนวน 2 อตัรำ  อตัรำละ 3,500 บำท/เดือน 

 ทัง้นีค้  ำนวณตัง้จำ่ยไวไ้มเ่กิน 12 เดือน   
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -หนงัสอืส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว7 ลว. 16  มิถนุำยน 2559 

  เรือ่ง กำรก ำหนดสำยงำน ต ำแหน่ง และระดบัต ำแหนง่ขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนครูและ 

  บคุลำกรทำงกำรศีกษำทอ้งถ่ิน   
 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0809.4/ว2042   
  ลว.10 กรกฎำคม 2563 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี 

  งบประมำณ พ.ศ.2564 รำยกำรเงินอดุหนนุทั่วไป เงินอดุหนนุส ำหรบักำรจดักำรศกึษำภำคบงัคบั   
 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0809.4/ว2027  
  ลว.14 กรกฎำคม  2563 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี 

  งบประมำณ พ.ศ.2564 เงินอดุหนนุส ำหรบัสนบัสนนุศนูยพ์ฒันำเด็กเลก็       
            



คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง         จ ำนวน  349,200    บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้ก่พนกังำนจำ้งของศนูยพ์ฒันำเด็กเลก็ สงักดักองกำรศกึษำ ศำสนำ และวฒันธรรม องคก์ำร
 บรหิำรสว่นต ำบลแมส่ำบ จ ำนวน 2 อตัรำ คือ 

 1.พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจต ำแหนง่ผูช้่วยครูผูด้แูลเดก็ (ผูม้ีทกัษะ) จ ำนวน  2  อตัรำ 

 ทัง้นีค้  ำนวณตัง้จำ่ยไวไ้มเ่กิน 12 เดือน  
 โดยถือปฏิบตัิตำม  
 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0809.4/ว2042  ลว.10 กรกฎำคม 2563 

  เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
  รำยกำรเงินอดุหนนุทั่วไป เงินอดุหนนุส ำหรบักำรจดักำรศกึษำภำคบงัคบั   
 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0809.4/ว2027  ลว.14 กรกฎำคม  2563 

  เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
  เงินอดุหนนุส ำหรบัสนบัสนนุศนูยพ์ฒันำเด็กเลก็  "       
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบด ำเนินงำน          รวม  1,782,080    บำท  
คำ่ตอบแทน          รวม   50,000          บำท เงิน
ช่วยเหลอืกำรศกึษำบตุร                      จ ำนวน 50,000 บำท     เพื่อ
 จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลอืกำรศกึษำของบตุรของผูบ้รหิำรและพนกังำนสว่นต ำบลที่มีสทิธิ 

 เบิกเงินชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุรได ้

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -พรก.เงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศกึษำของบตุร พ.ศ.2562 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศกึษำของบตุรพนกังำน 

  สว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 และแกไ้ขเพิ่มเติมถงึ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549 

 -ระเบียบกระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยกำรเบิกจำ่ยเงินสวสัดกิำรเก่ียวกบักำรศกึษำของบตุร พ.ศ.2560 

 -อตัรำกำรเบกิตำมหนงัสอืเวียนกรมบญัชีกลำง ดว่นท่ีสดุ ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวนัท่ี  
  28 มิถนุำยน 2559 และดว่นท่ีสดุ ท่ี กค 0408.5/ว 22 ลงวนัท่ี 12 มกรำคม 2561"    
              

คำ่ใชส้อย          รวม  1,074,800   บำท
รำยจำ่ยเก่ียวเนื่องกบักำรปฏิบตัริำชกำรท่ีไมเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       



โครงกำร สง่เสรมิคณุภำพศนูยพ์ฒันำเดก็เลก็       จ ำนวน 30,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็น คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรสง่เสรมิคณุภำพศนูยพ์ฒันำเด็กเลก็สงักดั 

 องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลแมส่ำบ เช่น กิจกรรมฝึกอบรมบคุลำกร , กิจกรรมตลำดนดัวชิำกำร 
 ทำงกำรศกึษำ ,กิจกรรมทศันศกึษำเพื่อพฒันำทกัษะกำรเรยีนรู ้ของ ศพด.  
 โดยจ่ำยเป็น คำ่จำ้งเหมำจดัเตรยีมสถำนท่ี คำ่จำ้งเหมำจดัเตรยีมเต๊นทน์ิทรรศกำร  
 คำ่จำ้งเหมำจดัท ำอำหำร คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่วิทยำกร คำ่ปำ้ยประชำสมัพนัธ์ 
 โครงกำร คำ่จำ้งเหมำรถรบัสง่ คำ่ธรรมเนียมและคำ่บตัรเขำ้ชมรวมถึงคำ่ใชจ้ำ่ยอื่นทีจ่  ำเป็น  
 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรเสรมิสรำ้งสงัคมใหม้ี 
 คณุภำพ คงอตัลกัษณท์ำงวฒันธรรม) 
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบิกคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรงำนขององคก์ร 
  ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562  
 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลว. 19 พ.ค. 2541  
  เรือ่ง คำ่ใชจ้่ำยในกำรจดังำนตำ่งๆ ของ อปท.  
 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบิกจ่ำยคำ่ใชจ้่ำยในกำรจดังำนกำรจดักำร 
  แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  หนำ้ 92  ล  ำดบัท่ี 8     
             
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สนบัสนนุคำ่ใชจ้่ำยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ       จ ำนวน  1,044,800   บำท 

    
     

             

          



คำ่วสัด ุ             รวม  657,280   บำท

คำ่อำหำรเสรมิ (นม)         จ ำนวน  657,280   บำท

   
      

             

          

             

          

   

 

 

 

 



งบลงทนุ           รวม  294,600  บำท 

คำ่ครุภณัฑ ์              รวม  8,600   บำท
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์         
 เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดตัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink Tank Print)    จ ำนวน  2  เครือ่ง จ ำนวน 8,600   บำท
         

   
             

       

    

 

 

 

 

 

 



คำ่ที่ดินและสิง่ก่อสรำ้ง         รวม  286,000   บำท 

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงที่ดินและสิง่ก่อสรำ้ง        
 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรปรบัปรุง/ซอ่มแซมอำคำรเรยีนโรงเรยีนแมส่ำบดรุณศกึษำ  จ ำนวน 150,000   บำท 
 เพื่อเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรปรบัปรุง/ซอ่มแซมอำคำรเรยีนและอำคำรประกอบ  
 โรงเรยีนแมส่ำบดรุณศกึษำ หมูท่ี ่5  ต ำบลแมส่ำบ อ ำเภอสะเมงิ  จงัหวดัเชียงใหม ่ 
 พิกดั  N 18.96897   E 98.68435 

 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรเสรมิสรำ้งสงัคมใหม้ี 
 คณุภำพ คงอตัลกัษณท์ำงวฒันธรรม) 
 โดยถือปฎิบตัิตำม 

 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว4110 ลว. 14 กรกฎำคม 2563 

  เรือ่งซกัซอ้มแนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณรำยจำ่ยรองรบัเงินอดุหนนุทั่วไปดำ้น 

  กำรศกึษำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

  (เฉพำะเทศบำลต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล)  
 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลีย่นแปลง (ฉบบัท่ี 2)  
  หนำ้ที่ 11  ล  ำดบัท่ี  3          
        
 

โครงกำรก่อสรำ้งประต ูและรัว้ คอนกรตีเสรมิเหล็ก โรงเรยีนแมส่ำบดรุณศกึษำ   จ ำนวน 136,000    บำท
 เพื่อเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรก่อสรำ้งดงัตอ่ไปนี ้

 1. ก่อสรำ้งประตคูอนกรตีเสรมิเหลก็พรอ้มประตเูหลก็ กวำ้ง 5.00 เมตร สงู 1.80 เมตร 
 2. ก่อสรำ้งรัว้คอนกรตีเสรมิเหลก็ สงู 1.50 เมตร ยำวรวม 30.00 เมตร 
 3. ก่อสรำ้งถนนทำงเขำ้อำคำรเรยีนอนบุำล  กวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 18.00 เมตร  
    หนำ 0.15 เมตร หรอืมีพืน้ท่ีไมน่อ้ยกวำ่ 54.00 ตำรำงเมตร  
    (ตำมรูปแบบขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลแมส่ำบ) 
 ก่อสรำ้ง ณ โรงเรยีนแมส่ำบดรุณศกึษำ หมูท่ี่ 5  ต ำบลแมส่ำบ อ ำเภอสะเมิง   
 จงัหวดัเชียงใหม ่ พิกดั  N 18.96897   E 98.68435 

 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรเสรมิสรำ้งสงัคมใหม้ี 
 คณุภำพ คงอตัลกัษณท์ำงวฒันธรรม) 
 โดยถือปฎิบตัิตำม 

 -พระรำชบญัญตัิสภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง 
  (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2552 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) หนำ้ที่ 9 ล  ำดบัท่ี  1 

             

     

   

 



งบเงินอดุหนนุ          รวม  792,000   บำท
 เงินอดุหนนุ         รวม  792,000   บำท
 เงินอดุหนนุสว่นรำชกำร          
 โครงกำรอำหำรกลำงวนั        จ ำนวน  792,000   บำท

   
      

             

   

 

 

 

 

 

 

 



แผนงำนสำธำรณสขุ 

งำนบรกิำรสำธำรณสขุและงำนสำธำรณสขุอื่น         รวม  406,000   บำท 

 งบด ำเนินงำน              รวม  206,000   บำท 

 คำ่ตอบแทน          รวม 120,000  บำท
 คำ่ตอบแทนผูป้ฏิบตัิรำชกำรอนัเป็นประโยชนแ์ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน   จ ำนวน 120,000  บำท
 เพื่อจ่ำยเป็น 

 1.เงินตอบแทนอำสำสมคัรบรบิำลทอ้งถ่ิน   จ ำนวน  2 อตัรำ 

 โดยจ่ำยใหแ้ก่บคุคลที่ท ำหนำ้ที่ชว่ยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินในกำรดแูลผูส้งูอำยุ 
 ที่มีภำวะพึง่พิง ซึง่ผำ่นกำรอบรมหลกัสตูรที่เก่ียวกบักำรดแูลผูส้งูอำยทุี่มีภำวะพึง่พงิ 

 ในระยะยำว ตำมทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนด ซึง่ไมใ่ชเ่จำ้หนำ้ที่ขององคก์รปกครองสว่น 

 ทอ้งถ่ิน และไมอ่ยูภ่ำยใตก้ฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองแรงงำน กฎหมำยวำ่ดว้ยแรงงำนสมัพนัธ ์ 
 และกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรประกนัสงัคม  
 โดยถือปฏิบตัิตำม  
 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยอำสำสมคัรบรบิำลทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  

 และกำรเบิกคำ่ใชจ้่ำย พ.ศ.2562 

 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวนัท่ี 18  ตลุำคม  2562  
 เรือ่ง  กำรก ำหนดหลกัสตูรทีเ่ก่ียวกบักำรดแูลผูส้งูอำยทุี่มีภำวะพีง่พิงในระยะยำวและหลกัเกณฑ ์วิธีกำร เง่ือนไข อตัรำ
 คำ่ตอบแทนและกำรจำ่ยคำ่ตอบแทนของอำสำสมคัรบรบิำลทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คำ่ใชส้อย          รวม  86,000   บำท 

รำยจำ่ยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร          
 โครงกำรปอ้งกนัและควบคมุโรคพิษสนุขับำ้ ตำมโครงกำรสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั   จ ำนวน  6,000   บำท 

 จำกโรคพษิสนุขับำ้ฯ          
 โดยจ่ำยเป็น คำ่จำ้งเหมำส ำรวจขอ้มลูจ ำนวนสตัวแ์ละขึน้ทะเบียนสตัว ์ในอตัรำ 

 ตวัละ 3 บำท ตอ่ครัง้ โดยใหท้ ำกำรส ำรวจปีละ 2 ครัง้ 
 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรพฒันำกำรทอ่งเทีย่วและบรกิำร 
 สขุภำพ เช่ือมโยงชมุชนและทอ้งถ่ิน) 
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0810.5/1042  
  ลว. 10 เมษำยน  2561 เรือ่งแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรสตัวป์ลอดโรคฯ 

 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0810.5/ว 2072  
  ลว. 5 กรกฎำคม  2561 เรือ่งซกัซอ้มแนวทำงกำรตัง้งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี 

  งบประมำณ พ.ศ.2562 เงินอดุหนนุทั่วไปดำ้นสำธำรณสขุของ อปท. 
 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0810.5/ว4052   
  ลว.14  ธนัวำคม  2561  
 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0819.3/ว 1393  
  ลว. 12  พฤษภำคม  2563 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนำ้ 95  ล  ำดบัท่ี 3      
             
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รำยจำ่ยเก่ียวเนื่องกบักำรปฏิบตัริำชกำรท่ีไมเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

 โครงกำรปอ้งกนัและควบคมุโรคพิษสนุขับำ้ ตำมโครงกำรสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั   จ ำนวน  30,000   บำท 

 จำกโรคพษิสนุขับำ้ฯ 

 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรปอ้งกนัและควบคมุโรคพิษสนุขับำ้  
 ตำมโครงกำรสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จำกโรคพษิสนุขับำ้ ตำมพระปณิธำนของ 
 ศำสตรำจำรย ์ดร.สมเดจ็พระเจำ้ลกูเธอ เจำ้ฟำ้จฬุำภรณวลยัลกัษณ ์อคัรรำชกมุำร ี 
 (สมเดจ็พระเจำ้นอ้งนำงเธอ เจำ้ฟำ้จฬุำภรณว์ลยัลกัษณ ์อคัรรำชกมุำร ีกรมพระศร ี
 สวำงควฒัน วรขตัิยรำชนำรี)  โดยจ่ำยเป็น คำ่วคัซีนปอ้งกนัโรคพิษสนุขับำ้ คำ่วสัดอุปุกรณ ์

 คำ่ปำ้ยโครงกำร และคำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆท่ีจ ำเป็น 

 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรพฒันำกำรทอ่งเทีย่วและ 

 บรกิำรสขุภำพ เช่ือมโยงชมุชนและทอ้งถ่ิน) 
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0810.5/1042  
  ลว. 10 เมษำยน  2561 เรือ่งแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรสตัวป์ลอดโรคฯ 

 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0810.5/ว 2072  
  ลว. 5 กรกฎำคม  2561 เรือ่งซกัซอ้มแนวทำงกำรตัง้งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี 

  งบประมำณ พ.ศ.2562 เงินอดุหนนุทั่วไปดำ้นสำธำรณสขุของ อปท. 
 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0810.5/ว4052   
  ลว.14  ธนัวำคม  2561  
 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0819.3/ว 1393  
  ลว. 12  พฤษภำคม  2563 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนำ้ 95  ล  ำดบัท่ี 3      
             
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงกำรปอ้งกนัและระงบัโรคระบำด โรคติดตอ่ตำ่งๆ ในพืน้ท่ีต ำบลแมส่ำบ    จ ำนวน 50,000 บำท

 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรปอ้งกนัและควบคมุโรคพิษสนุขับำ้  

 ตำมโครงกำรสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จำกโรคพษิสนุขับำ้ ตำมพระปณิธำนของ 

 ศำสตรำจำรย ์ดร.สมเดจ็พระเจำ้ลกูเธอ เจำ้ฟำ้จฬุำภรณวลยัลกัษณ ์อคัรรำชกมุำรี  

 (สมเด็จพระเจำ้นอ้งนำงเธอ เจำ้ฟำ้จฬุำภรณว์ลยัลกัษณ ์อคัรรำชกมุำรี กรมพระศร ี

 สวำงควฒัน วรขตัิยรำชนำรี)  โดยจ่ำยเป็น คำ่วคัซีนปอ้งกนัโรคพิษสนุขับำ้ คำ่วสัดอุปุกรณ ์

 คำ่ปำ้ยโครงกำร และคำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆท่ีจ ำเป็น 

 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรพฒันำกำรทอ่งเทีย่วและ 

 บรกิำรสขุภำพ เช่ือมโยงชมุชนและทอ้งถ่ิน) 

โดยถือปฏิบตัิตำม 

-หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0810.5/1042  

 ลว. 10 เมษำยน  2561 เรือ่งแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรสตัวป์ลอดโรคฯ 

-หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0810.5/ว 2072  

 ลว. 5 กรกฎำคม  2561 เรือ่งซกัซอ้มแนวทำงกำรตัง้งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี 

 งบประมำณ พ.ศ.2562 เงินอดุหนนุทั่วไปดำ้นสำธำรณสขุของ อปท. 

-หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0810.5/ว4052   

 ลว.14  ธนัวำคม  2561  

-หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0819.3/ว 1393  

 ลว. 12  พฤษภำคม  2563 

-ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนำ้ 95  ล ำดบัท่ี 3  

        

             

          

    

 

 

 

 

 

 



งบเงินอดุหนนุ          รวม  200,000   บำท 

เงินอดุหนนุ          รวม  200,000   บำท 

เงินอดุหนนุเอกชน             

 โครงกำร ควบคมุโรคขำดสำรไอโอดีน       จ ำนวน 81,000 บำท

   
      
  

 



โครงกำรตำ้นภยัมะเรง็เตำ้นม        จ ำนวน  19,500   บำท

   
      

             

          

             

          

     

 

 

 

 



โครงกำรอบรมใหค้วำมรูห้มอหมูบ่ำ้น         จ ำนวน 99,500 บำท

   
      

             

          

             

          

 



แผนงานสังคมสงเคราะห ์

งำนสวสัดกิำรสงัคมและสงัคมสงเครำะห ์      รวม    1,077,680    บำท 

งบบคุลำกร          รวม     854,280    บำท
 เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)        รวม     854,280     บำท
 เงินเดือนพนกังำน         จ ำนวน 812,280   บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพรอ้มเงินปรบัปรุงประจ ำปีแก่พนกังำนสว่นต ำบล 

 สงักดักองสวสัดิกำรสงัคม องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลแมส่ำบ จ ำนวน 3 อตัรำ  

 ทัง้นีค้  ำนวณตัง้จำ่ยไวไ้มเ่กิน 12 เดือน 

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -พรบ.ระเบียบบรหิำรงำนบคุคลสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 

 -หนงัสอืส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138   
 ลว.30 ธนัวำคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำรค ำนวณภำระคำ่ใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบคุคลของ อปท. 
            

เงินประจ ำต ำแหนง่          จ ำนวน 42,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหนง่ ของพนกังำนสว่นต ำบลสงักดักองสวสัดิกำรสงัคม  
 ต ำแหนง่อ ำนวยกำรระดบัตน้ (ผูอ้  ำนวยกำรกองสวสัดกิำรสงัคม)   
 จ ำนวน 1 อตัรำ อตัรำละ 3,500 บำท/เดือน 

 ทัง้นีค้  ำนวณตัง้จำ่ยไวไ้มเ่กิน 12 เดือน   
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนสว่นต ำบลจงัหวดัเชียงใหม ่เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละ 

 เง่ือนไขเก่ียวกบักำรบรหิำรงำนบคุคลขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (แกไ้ขเพิ่มเติม  
 ฉบบัท่ี 31)  ประกำศวนัท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ.2559  
             

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งบด ำเนินงำน          รวม  206,400   บำท
 คำ่ตอบแทน         รวม  61,000   บำท
 คำ่ตอบแทนผูป้ฏิบตัิรำชกำรอนัเป็นประโยชนแ์ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน   จ ำนวน  48,000  บำท 

 เพื่อจ่ำยเป็น1.เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ใหแ้ก่พนกังำนสว่นต ำบล/พนกังำนจำ้ง  
 และลกูจำ้งประจ ำที่ผำ่นเกณฑก์ำรประเมินและมีสทิธิไดร้บัเงินประโยชนต์อบแทนอื่น  
 โดยถือปฏิบตัิตำม  
 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรก ำหนดเงินประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณี 

  พิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรำงวลัประจ ำปีแก่พนกังำนสว่นทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรำยจ่ำยอื่น 

  ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 

 -หนงัสอื ส ำนกังำน ก.จ, ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0809.3/ว 27 

  ลว. 29 ธนัวำคม 2559 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงปฏิบตัิเก่ียวกบัหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขและ 

  วิธีกำรก ำหนดเงินประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรำงวลั 

  ประจ ำปี            
      

คำ่เช่ำบำ้น          จ ำนวน  3,000   บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่เช่ำบำ้นของพนกังำนสว่นต ำบลซึง่มีสทิธิเบกิคำ่เชำ่บำ้นไดต้ำมระเบียบ 

 กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเรือ่ง คำ่เช่ำบำ้นของขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 

 โดยถือปฏฺบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่เช่ำบำ้นของขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 

  และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ.2562 

 

เงินชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร         จ ำนวน  10,000   บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นเงินชว่ยเหลอืกำรศกึษำของบตุรของผูบ้รหิำรและพนกังำนสว่นต ำบล 

 ที่มีสทิธิเบิกเงินชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุรได ้

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -พรก.เงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศกึษำของบตุร พ.ศ.2562 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศกึษำของบตุรพนกังำน 

  สว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 และแกไ้ขเพิ่มเติมถงึ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549 

 -ระเบียบกระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยกำรเบิกจำ่ยเงินสวสัดกิำรเก่ียวกบักำรศกึษำ 

  ของบตุร พ.ศ.2560 

 -อตัรำกำรเบกิตำมหนงัสอืเวียนกรมบญัชีกลำง ดว่นท่ีสดุ ที่ กค 0422.3/ว 257 

  ลว. 28 มิถนุำยน 2559 และดว่นที่สดุ ที่ กค 0408.5/ว 22 ลงวนัท่ี 12 มกรำคม 2561    
              
    

 

 



คำ่ใชส้อย          รวม  145,400   บำท
รำยจำ่ยเก่ียวเนื่องกบักำรปฏิบตัริำชกำรท่ีไมเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ     
 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัร   จ ำนวน 20,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของพนกังำนสว่นต ำบล พนกังำนจำ้ง  
 สงักดักองสวสัดิกำรสงัคม หรอืผูท้ี่ไดร้บัค ำสั่งจำกนำยกฯ ใหป้ฏิบตัิหนำ้ที่เพื่อประโยชนข์อง 

 องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล โดยจำ่ยเป็น คำ่ธรรมเนียม และคำ่ลงทะเบียนฝึกอบรม ประชมุ  
 สมัมนำตำ่งๆ คำ่เบีย้เลีย้งเดินทำงคำ่พำหนะ คำ่เชำ่ที่พกั คำ่จอดรถ ณ ทำ่อำกำศยำน คำ่ผำ่น 

 ทำงดว่นทำงดว่นพิเศษ คำ่ธรรมเนียมในกำรใชส้นำมบิน ทัง้นีใ้หร้วมถงึคำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ ท่ีสำมำรถ 

 เบิกจำ่ยในประเภทรำยจ่ำยนีไ้ด ้

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจำ้หนำ้ที่ 
  ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไ้ขเพิม่เติมถึง (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2561 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำรฝึก 

  อบรมของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 

 -หลกัเกณฑก์ำรเบิกคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 

  วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2555 

 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวนัท่ี 2 เมษำยน 2561  
  เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละแนวทำงกำรเบิกคำ่ใชจ้่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำร 
  เขำ้รบักำรฝึกอบรมของ อปท.         
         

โครงกำรฝึกอบรมกำรใชค้อมพิวเตอรเ์บือ้งตน้และกำรใชอ้ินเตอรเ์น็ต    จ ำนวน 10,600 บำท 

 เพื่อเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรฝึกอบรมกำรใชค้อมพิวเตอรเ์บือ้งตน้และกำรใช ้

 อินเตอรเ์น็ตใหแ้กก่ลุม่สตรแีมบ่ำ้นต ำบลแมส่ำบ โดยจ่ำยเป็น คำ่ตอบแทนวิทยำกร คำ่ปำ้ย 

 ประชำสมัพนัธโ์ครงกำร คำ่อำหำร ค่ำอำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่และคำ่ใชจ้ำ่ยอื่นทีจ่  ำเป็น ฯลฯ 

 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรพฒันำระบบบรหิำรจดักำรภำครฐั 

 และกำรใหบ้รกิำรประชำชนตำมหลกัธรรมำภิบำล)  
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว2989  ลว.31 พฤษภำคม 2560 

  เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ 

  พ.ศ.2561 ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

 -นโยบำยของรฐับำล คณะรกัษำควำมสงบแหง่ชำติ (คสช) และ 

  กระทรวงมหำดไทย ดำ้นกำรสง่เสรมิกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมดำ้น 

  กำรพฒันำสตรแีละครอบครวั 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 2) หนำ้ 13 

  ล  ำดบัท่ี 1            
       



โครงกำรฝึกอบรมเพื่อพฒันำเกษตรกรผูป้ลกูหญำ้หวำนสูร่ะบบมำตรฐำนเกษตรอินทรยีไ์ทย  จ ำนวน 4,800  บำท
 เพื่อเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมเพื่อพฒันำเกษตรกรผูป้ลกูหญำ้หวำน 

 สูร่ะบบมำตรฐำนเกษตรอินทรยีไ์ทย โดยจ่ำยเป็นคำ่ตอบแทนวิทยำกร คำ่ปำ้ยประชำสมัพนัธ์ 
 โครงกำร คำ่อำหำร คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดื่ม และคำ่ใชจ้ำ่ยอื่น 

 ที่จ ำเป็น ฯลฯ 

 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรสง่เสรมิกำรเกษตร กำรผลติสนิคำ้ 

 ชมุชน กำรคำ้ กำรลงทนุ สูส่ำกล) 
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยเพื่อช่วยเหลอืประชำชนตำมอ ำนำจหนำ้ที่ 
  ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2560 

 -ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรม 

  ของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)   หนำ้ 80  ล  ำดบัท่ี 10      
             
 

โครงกำรนวดแผนไทยเพื่อสขุภำพ        จ ำนวน  20,000   บำท 

 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรนวดแผนไทยเพื่อสขุภำพ ใหแ้ก่  
 กลุม่สตรแีมบ่ำ้น และผูท้ี่สนใจ โดยจำ่ยเป็น คำ่ปำ้ยประชำสมัพนัธ ์คำ่วสัดอุปุกรณ ์ 
 คำ่ตอบแทนวิทยำกร คำ่อำหำร คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดื่ม และคำ่ใชจ้ำ่ยอื่นที่จ ำเป็น 

 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรสง่เสรมิกำรเกษตร  
 กำรผลติสนิคำ้ชมุชน กำรคำ้ กำรลงทนุ สูส่ำกล) 
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยเพื่อช่วยเหลอืประชำชนตำมอ ำนำจหนำ้ที่ 
  ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2560 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรม 

  ของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติม (ฉบบัที่ 2)  หนำ้ 8 

  ล  ำดบัท่ี 3            
       
 

 

 

 

 

 

 



โครงกำรฝึกอบรมกำรจบัผำ้และผกูผำ้ประดบั       จ ำนวน 20,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมกำรจบัผำ้และผกูผำ้ประดบั  
 ใหแ้ก่กลุม่สตรแีมบ่ำ้น และผูท้ี่สนใจ โดยจำ่ยเป็น คำ่ปำ้ยประชำสมัพนัธ ์คำ่วสัดุ 
 อปุกรณ ์คำ่ตอบแทนวิทยำกร คำ่อำหำร คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดื่ม และคำ่ใชจ้่ำยอื่นที่จ ำเป็น 

 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรสง่เสรมิกำรเกษตร กำรผลติสนิคำ้ชมุชน กำรคำ้  
 กำรลงทนุ สูส่ำกล) 
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยเพื่อช่วยเหลอืประชำชนตำมอ ำนำจหนำ้ที ่
  ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2560 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรม 

  ของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เปลีย่นแปลง (ฉบบัท่ี 2) หนำ้ 9 

  ล ำดบัท่ี 1            
       

โครงกำรฝึกอบรมจดัท ำหนำ้กำกอนำมยัแบบผำ้       จ ำนวน 20,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมจดัท ำหนำ้กำกอนำมยัแบบผำ้ ใหแ้ก่  
 กลุม่สตรแีมบ่ำ้นและผูส้นใจ โดยจ่ำยเป็น คำ่ตอบแทนวิทยำกร คำ่วสัดอุปุกรณ ์คำ่ปำ้ยโครงกำร 
  คำ่อำหำร คำ่อำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม และคำ่ใชจ้ำ่ยอื่นที่จ ำเป็น  
 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรสง่เสรมิกำรเกษตร กำรผลติสนิคำ้ 

 ชมุชน กำรคำ้ กำรลงทนุ สูส่ำกล) 
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยเพื่อช่วยเหลอืประชำชนตำมอ ำนำจหนำ้ที่ 
  ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2560 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรม 

  ของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) หนำ้ 8   
  ล  ำดบัท่ี 2            
       
     

 

 

 

 

 

 



โครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรจดัดอกไม ้       จ ำนวน 20,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรจดัดอกไม ้ ใหแ้ก่  

 กลุม่สตรแีมบ่ำ้น และผูท้ี่สนใจ โดยจำ่ยเป็น คำ่ปำ้ยประชำสมัพนัธ ์คำ่วสัดอุปุกรณ ์

  คำ่ตอบแทนวิทยำกร คำ่อำหำร คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดื่ม และคำ่ใชจ้ำ่ยอื่นที่จ ำเป็น 

 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรสง่เสรมิกำรเกษตร กำรผลติสนิคำ้ 

 ชมุชน กำรคำ้ กำรลงทนุ สูส่ำกล) 

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยเพื่อช่วยเหลอืประชำชนตำมอ ำนำจหนำ้ที่ 

  ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2560 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรม 

  ของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลีย่นแปลง (ฉบบัท่ี 2) หนำ้ 9  

  ล  ำดบัท่ี 2            
       

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรท ำขนมจีบ        จ ำนวน 20,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรท ำขนมจีบ ใหแ้ก่ 
 กลุม่สตรแีมบ่ำ้น และผูส้นใจ โดยจ่ำยเป็น คำ่ปำ้ยประชำสมัพนัธ ์คำ่วสัดอุปุกรณ ์คำ่ตอบแทน 

 วิทยำกร คำ่อำหำร คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดื่ม และคำ่ใชจ้่ำยอื่นทีจ่  ำเป็น 

 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรสง่เสรมิกำรเกษตร กำรผลติสนิคำ้ 

 ชมุชน กำรคำ้ กำรลงทนุ สูส่ำกล) 
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยเพื่อช่วยเหลอืประชำชนตำมอ ำนำจหนำ้ที่ 
  ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2560 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรม 

  ของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) หนำ้ 8 

  ล  ำดบัท่ี 1           
       
     

 

 



โครงกำรอบรมพฒันำอำชีพจกัสำนส ำหรบัผูส้งูอำย ุ     จ ำนวน  10,000   บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมพฒันำอำชีพจกัสำนส ำหรบัผูส้งูอำยุ 
  โดยจ่ำยเป็น คำ่ตอบแทนวิทยำกร คำ่วสัดอุปุกรณ ์คำ่ปำ้ยโครงกำร คำ่อำหำร คำ่อำหำรวำ่งและ 

 เครือ่งดื่ม และคำ่ใชจ้่ำยอื่นที่จ ำเป็น  
 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรสง่เสรมิกำรเกษตร กำรผลติสนิคำ้ 

 ชมุชน กำรคำ้ กำรลงทนุ สูส่ำกล) 
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0810.6/ว 24  
  ลว.4 มกรำคม 2561 เรือ่งโครงกำรพฒันำคณุภำพชีวิตผูส้งูอำยแุละแนวทำงกำรพฒันำ 

  คณุภำพชีวิตผูส้งูอำยทุี่มีภำวะพึง่พิงตำมแนวทำงประชำรฐั 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยเพื่อช่วยเหลอืประชำชนตำมอ ำนำจหนำ้ที ่
  ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2560 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรม 

  ของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนำ้ 78  ล  ำดบัท่ี 1      
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งบลงทนุ            รวม  17,000  บำท
 คำ่ครุภณัฑ ์                     รวม  17,000   บำท
 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์         
 เครือ่งคอมพิวเตอรส์  ำหรบังำนส ำนกังำน (จอแสดงภำพไมน่อ้ยกวำ่ 19 นิว้) จ ำนวน  1 เครือ่ง          จ ำนวน  17,000  บำท
 คณุลกัษณะพืน้ฐำน 

 - มีหนว่ยประมวลผลกลำง (CPU) ไมน่อ้ยกวำ่ 4 แกนหลกั (4 core) มีควำมเรว็ 

   สญัญำณนำฬิกำพืน้ฐำนไมน่อ้ยกวำ่ 3.1 GHz หรอืดีกวำ่ จ ำนวน 1 หนว่ย 

 - หนว่ยประมวลผลกลำง (CPU) มีหนว่ยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมใน 

   ระดบั (Level) เดียวกนั ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 4 MB 

 - มีหนว่ยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกวำ่ มขีนำดไมน่อ้ยกวำ่ 4 GB 

 - มีหนว่ยจดัเก็บขอ้มลู ชนดิ SATA หรอืดีกวำ่ ขนำดควำมจไุมน่อ้ยกวำ่ 1 TB หรอื 

   ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจไุมน่อ้ยกวำ่ 250 GB จ ำนวน 1 หนว่ย 

 - มีDVD-RW หรอืดีกวำ่ จ ำนวน 1 หนว่ย 

 - มีช่องเช่ือมตอ่ระบบเครอืขำ่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000Base-T 

   หรอืดีกวำ่ จ ำนวนไมน่อ้ยกวำ่ 1 ช่อง 
 - มีช่องเช่ือมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกวำ่ ไมน่อ้ยกวำ่ 3 ช่อง 
 - มีแปน้พิมพแ์ละเมำส ์

 - มีจอแสดงภำพขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 19 นิว้ จ ำนวน 1 หนว่ย  
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -พรบ.กำรจดัซือ้จดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ.2560 

 -ระเบียบหนงัสอืกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรจดัซือ้จดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุ 
  ภำครฐั พ.ศ.2560 

 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0210.5/ว5794 ลว. 10  ตลุำคม  2559   
  เรือ่งกำรปรบัปรุงหลกัเกณฑแ์ละแนวทำงปฎิบตัิกำรจดัหำระบบคอมพิวเตอรข์อง 
  กระทรวงมหำดไทย 

 -เกณฑร์ำคำกลำงและคณุลกัษณะพืน้ฐำนครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์ 
  ฉบบัเดือนพฤษภำคม  2563  ล ำดบัท่ี 6        
          
 

 

 

 

 

 

 



แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ      รวม  1,037,120  บำท 

งบบคุลำกร          รวม  757,620   บำท
 เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)        รวม  757,620  บำท
 เงินเดือนพนกังำน         จ ำนวน 550,440 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน พรอ้มเงินปรบัปรุงประจ ำปี แก่พนกังำนสว่นต ำบล 

 สงักดักองชำ่ง  องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลแมส่ำบ  จ ำนวน 2 อตัรำ  

 ทัง้นีค้  ำนวณตัง้จำ่ยไวไ้มเ่กิน 12 เดือน 

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -พรบ.ระเบียบบรหิำรงำนบคุคลสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 

 -หนงัสอืส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธนัวำคม 2558 

  เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำรค ำนวณภำระคำ่ใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบคุคลของ อปท."    
              

เงินประจ ำต ำแหนง่          จ ำนวน  42,000   บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหนง่ของพนกังำนสว่นต ำบล สงักดักองช่ำง 

 ต ำแหนง่อ ำนวยกำรระดบัตน้ (ผูอ้  ำนวยกำรกองชำ่ง)  จ ำนวน 1 อตัรำ   
 อตัรำละ 3,500 บำท/เดือน 

 ทัง้นีค้  ำนวณตัง้จำ่ยไวไ้มเ่กิน 12 เดือน   
 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนสว่นต ำบลจงัหวดัเชียงใหม ่เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

  เก่ียวกบักำรบรหิำรงำนบคุคลขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล (แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 31) 
  ประกำศวนัท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ.2559        
          

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง         จ ำนวน  149,280  บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จำ้งใหแ้ก่พนกังำนจำ้ง สงักดักองช่ำง  
 จ ำนวน 1 อตัรำ คือ 

 1.พนกังำนจำ้งทั่วไป    จ ำนวน  1 อตัรำ   

 ทัง้นีค้  ำนวณตัง้จำ่ยไวไ้มเ่กิน 12 เดือน  
              

เงินเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง        จ ำนวน  15,900 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นเงินคำ่ตอบแทนชดเชย ใหแ้ก่พนกังำนจำ้ง สงักดักองช่ำง   
 จ ำนวน 1 อตัรำ คือ 

 1.พนกังำนจำ้งทั่วไป   จ ำนวน 1 อตัรำ  
 ทัง้นีค้  ำนวณตัง้จำ่ยไวไ้มเ่กิน 12 เดือน"         
       
   

 



งบด ำเนินงำน          รวม  254,000  บำท 

คำ่ตอบแทน          รวม   104,000   บำท
คำ่ตอบแทนผูป้ฏิบตัิรำชกำรอนัเป็นประโยชนแ์ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน      จ ำนวน 58,000  บำท
 เพื่อจ่ำยเป็น 

 1.เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  
 ใหแ้ก่พนกังำนสว่นต ำบล พนกังำนจำ้ง และลกูจำ้งประจ ำ ท่ีผำ่นเกณฑก์ำรประเมินและ 

 มีสทิธิไดร้บัเงินประโยชนต์อบแทนอื่น 

 โดยถือปฏิบตัิตำม  
 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรก ำหนดเงินประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 

  อนัมีลกัษณะเป็นเงินรำงวลัประจ ำปีแก่พนกังำนสว่นทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรำยจำ่ยอื่นของ  
  อปท. พ.ศ.2557 

 -หนงัสอื ส ำนกังำน ก.จ, ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0809.3/ว 27 

  ลว. 29 ธนัวำคม 2559 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงปฏิบตัิเก่ียวกบัหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขและ 

  วิธีกำรก ำหนดเงินประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรำงวลัประจ ำปี   
             
  

คำ่เช่ำบำ้น          จ ำนวน 36,000  บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่เช่ำบำ้นของพนกังำนสว่นต ำบลซึง่มีสทิธิเบกิคำ่เชำ่บำ้นไดต้ำมระเบียบ 

 กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเรือ่ง คำ่เช่ำบำ้นของขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 

 โดยถือปฏฺบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่เช่ำบำ้นของขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548  
  และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 4 )  พ.ศ.2562 

              

เงินชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร         จ ำนวน 10,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นเงินชว่ยเหลอืกำรศกึษำของบตุรของผูบ้รหิำรและพนกังำนสว่นต ำบล 

 ที่มีสทิธิเบิกเงินชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุรได ้

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -พรก.เงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศกึษำของบตุร พ.ศ.2562 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศกึษำของบตุรพนกังำน 

  สว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 และแกไ้ขเพิ่มเติมถงึ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549 

 -ระเบียบกระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยกำรเบิกจำ่ยเงินสวสัดกิำรเก่ียวกบักำรศกึษำ 

  ของบตุร พ.ศ.2560 

 -อตัรำกำรเบกิตำมหนงัสอืเวียนกรมบญัชีกลำง ดว่นท่ีสดุ ที่ กค 0422.3/ว 257 

  ลว. 28 มิถนุำยน 2559 และดว่นที่สดุ ที่ กค 0408.5/ว 22 ลงวนัท่ี 12 มกรำคม 2561    
              
   

 



คำ่ใชส้อย          รวม  150,000   บำท
รำยจำ่ยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร           

คำ่จำ้งเหมำบรกิำรตำ่งๆ         จ ำนวน  130,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็น คำ่จำ้งเหมำบรกิำรตำ่งๆ ใหผู้ร้บัจำ้งเหมำท ำกำรอยำ่งหนึง่อยำ่งใด  
 ซึง่มใิชก่ำรประกอบ ดดัแปลง ตอ่เติม เสรมิสรำ้งครุภณัฑห์รอืสิง่กอ่สรำ้ง เช่น 

  คำ่จำ้งเหมำบรกิำรผูช้ว่ยช่ำงไฟฟำ้ คำ่จำ้งเหมำตดิตัง้และซอ่มแซมไฟสำธำรณะ (ไฟก่ิง) หรอื  
 จำ้งเหมำบรกิำรตำ่งๆ ท่ีมีควำมจ ำเป็นและเป็นไปตำมภำระหนำ้ทีข่องอบต.ฯลฯ 

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 - หลกัเกณฑก์ำรด ำเนินกำรจำ้งเอกชนและกำรเบิกจ่ำยคำ่จำ้งเหมำบรกิำรขององคก์รปกครอง 
 สว่นทอ้งถ่ิน ตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044  
 ลงวนัท่ี 10  กรกฎำคม  2563         
         
 

รำยจำ่ยเก่ียวเนื่องกบักำรปฏิบตัริำชกำรท่ีไมเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ      

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัร    จ ำนวน 20,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของพนกังำนสว่นต ำบล  
 พนกังำนจำ้ง สงักดักองช่ำง หรอืผูท้ี่ไดร้บัค ำสั่งจำกนำยกฯ ใหป้ฏิบตัิหนำ้ที่เพื่อประโยชนข์อง 

 องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล โดยจำ่ยเป็นคำ่ธรรมเนยีม และคำ่ลงทะเบียนกำรฝึกอบรม 

  กำรประชมุ สมัมนำตำ่งๆ คำ่เบีย้เลีย้งเดินทำง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กั  
 คำ่ทำงดว่น  คำ่บรกิำรจอดรถ ณ ทำ่อำกำศยำน  คำ่ทำงดว่นพิเศษ  คำ่ธรรมเนียม 

 ในกำรใชส้นำมบิน  ทัง้นีใ้หร้วมถงึคำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ ท่ีเบิกจ่ำยในประเภทรำยจำ่ยนีไ้ด ้

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจำ้หนำ้ที่ 
  ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไ้ขเพิม่เติมถึง (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2561 

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำร 
  ฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 

 -หลกัเกณฑก์ำรเบิกคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 

  วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2555 

 -หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวนัท่ี 2 เมษำยน 2561  
  เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละแนวทำงกำรเบิกคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำร 
  เขำ้รบักำรฝึกอบรมของ อปท."         
         
 

 

 

 

 



 งบลงทนุ           รวม  25,500   บำท 

  คำ่ครุภณัฑ ์         รวม  25,500  บำท  
ครุภณัฑส์  ำนกังำน            
 เกำ้อีท้  ำงำน (ส ำหรบัผูบ้รหิำร)                                                             จ ำนวน  1  ตวั                จ ำนวน  3,500  บำท
 คณุลกัษณะพืน้ฐำน 

 1.โครงสรำ้งเหลก็บฟุองน ำ้หุม้ดว้ยหนงัเทียม 

 2.มีที่เทำ้แขนสองขำ้งบฟุองน ำ้ และ มีพนกัพิงหลงั 
 3.มีโช๊คสำมำรถปรบัระดบัขึน้-ลงได ้

 4.สำมำรถสวิงหลงัได ้

 5.ขนำด 65 x 75 x 118 ซม. 
 (คณุสมบตัินอกบญัชีมำตรฐำนครุภณัฑ)์ แตม่ีควำมจ ำเป็นตอ้งใชใ้นกิจกรรมและ 

 กำรด ำเนิน งำนของ อบต. ทัง้นีก้  ำหนดรำคำกลำงโดยกำรสบืรำคำจำกทอ้งตลำด 

 จ ำนวน 3 รำย 

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -พรบ.กำรจดัซือ้จดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ.2560 

 -ระเบียบหนงัสอืกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรจดัซือ้จดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุ 
  ภำครฐั  พ.ศ.2560            
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์           

เครือ่งคอมพิวเตอรโ์นต้บุ๊กส  ำหรบังำนประมวลผล                     จ ำนวน   1   เครือ่ง   จ ำนวน 22,000 บำท

   
      

             

          



งำนก่อสรำ้งโครงสรำ้งพืน้ฐำน        รวม  2,810,000   บำท
 งบด ำเนินงำน            รวม  120,000   บำท
 คำ่ใชส้อย             รวม  20,000   บำท
 รำยจำ่ยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร         
 คำ่จำ้งวิศวกรออกแบบ รบัรองแบบ ควบคมุงำน งำนก่อสรำ้ง     จ ำนวน 20,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จำ้งใหว้ศิวกรออกแบบ ควบคมุงำน (ประเภทอื่นที่ไมใ่ช่อำคำร)  
 โดยจ่ำยใหแ้ก่เอกชน นิติบคุคลหรอืบคุคลภำยนอกเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่สิง่ก่อสรำ้ง 

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ.2542 

 -พ.ร.บ. สถำปนิก พ.ศ.2543 

 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นมำก ที่ มท0808.2/ว1752  
  ลว 6 ส.ค. 2556  เรือ่ง แนวทำงปฏิบตัิเก่ียวกบัรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท 

  รำยรบั-รำยจำ่ยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นมำก ที่ มท0808.2/ว1134  
  ลว 9 มิ.ย. 2558 เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำม 

  งบประมำณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน        
          
    

คำ่วสัด ุ               รวม  100,000   บำท
วสัดกุ่อสรำ้ง          จ ำนวน  100,000   บำท
 เพื่อจ่ำยเป็น คำ่จดัซือ้หรอืจดัหำสิง่ของอนัมีลกัษณะเป็นวสัดโุดยสภำพ   

 ประเภทวสัดกุ่อสรำ้ง ตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นท่ีสดุ  
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถนุำยน 2559 เรือ่ง แนวทำงกำรพิจำรณำ 

 สิง่ของที่จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

 เช่น ไม ้ส ีปนูซีเมนต ์อิฐ บลอ็ก กระเบือ้ง สงักะส ีตะปทูรำย หิน แผน่เหลก็ เหลก็เสน้ เสำเหลก็  
 เสำคอนกรตีอดัแรง ทอ่ปนู  ทอ่พีวีซี ตะแกรงเหลก็ ฯลฯ เพื่อใชใ้นกิจกำรขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลแมส่ำบ 
             
   
   

 

 

 

 

 

 



งบลงทนุ           รวม  2,690,000   บำท 

คำ่ที่ดินและสิง่ก่อสรำ้ง         รวม 2,690,000  บำทคำ่
ก่อสรำ้งสิง่สำธำรณปูโภค            

โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ถนนสำยดอยยำว-กองกลำง บำ้นแมข่ำน หมูท่ี่ 1 จ ำนวน   87,000   บำท เพื่อเป็น
 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภำยในพืน้ท่ีต ำบลแมส่ำบ  
 บรเิวณถนนสำยกองกลำง บำ้นแมข่ำน หมูท่ี่1 ต ำบลแมส่ำบ อ ำเภอสะเมิง  
 จงัหวดัเชียงใหม ่ จ ำนวน 2 ช่วง  
 ช่วงที่ 1    
 พิกดัเริม่ตน้  N 18.86663   E 98.63757 พิกดัสิน้สดุ   N 18.86689   E 98.63781 

 ช่วงที่ 2 

 พิกดัเริม่ตน้  N 18.86689   E 98.63788 พิกดัสิน้สดุ   N 18.86707   E 98.63845 

 ขนำดกวำ้ง 3.00 เมตร ยำวรวม (2 ช่วง)  110.00 เมตร หนำเฉลีย่ 0.15 เมตร และมีพืน้ท่ีห ู

 ชำ้งพืน้ท่ีไมน่อ้ยกวำ่ 24.825 ตำรำงเมตร รวมมีพืน้ท่ีด  ำเนินกำรไมน่อ้ยกวำ่ 354.825 ตำรำงเมตร 
  พรอ้มลงดินตำมไหลท่ำงปรบัถมตำมสภำพพืน้ท่ี 

 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรสง่เสรมิกำรเกษตร กำรผลติ 

 สนิคำ้ชมุชน กำรคำ้ กำรลงทนุ สูส่ำกล) 
 โดยถือปฎิบตัิตำม 

 -พระรำชบญัญตัิสภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง 
  (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2552 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลีย่นแปลง (ฉบบัท่ี 2) หนำ้ 7 

  ล  ำดบัท่ี  1           
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ถนนสำยหว้ยไมย้ำง  บำ้นอมลอง หมูท่ี่ 2   จ ำนวน 394,000   บำท
 เพื่อเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภำยในพืน้ท่ีต ำบลแมส่ำบ  
 บรเิวณถนนสำยหว้ยไมย้ำง  บำ้นอมลอง  หมูท่ี่2  ต ำบลแมส่ำบ อ ำเภอสะเมงิ  
 จงัหวดัเชียงใหม ่ 
 พิกดัเริม่ตน้  N 18.91081   E 98.60461 พิกดัสิน้สดุ   N 18.91131   E 98.60578 

 ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 140.00 เมตร หนำเฉลีย่ 0.15 เมตร หรอืมีพืน้ท่ีด  ำเนินกำรไมน่อ้ย 

 กวำ่ 560.00 ตำรำงเมตร และวำงทอ่ คสล. ขนำด Dia 0.40 เมตร (ชัน้ 3)   

 จ ำนวน 7 ทอ่น พรอ้มลงดินตำมไหลท่ำงปรบัถมตำมสภำพพืน้ท่ี 

 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรสง่เสรมิกำรเกษตร กำรผลติสนิคำ้ 

 ชมุชน กำรคำ้ กำรลงทนุ สูส่ำกล) 
 โดยถือปฎิบตัิตำม 

 -พระรำชบญัญตัิสภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง 
  (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2552 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลีย่นแปลง (ฉบบัท่ี 2) หนำ้ 7 

  ล ำดบัท่ี  2           
       
 

โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  ถนนสำยทำงทุง่หลวง บำ้นงำแมง หมูท่ี่ 3   จ ำนวน 200,000   บำท
 เพื่อเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภำยในพืน้ท่ีต ำบลแมส่ำบ  
 บรเิวณถนนสำยทุง่หลวง  บำ้นงำแมง  หมูท่ี่3  ต ำบลแมส่ำบ อ ำเภอสะเมิง  
 จงัหวดัเชียงใหม ่ 
 พิกดัเริม่ตน้  N 18.92980   E 98.67754  พิกดัสิน้สดุ  N 18.92929   E 98.67854 

 ขนำดกวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 128.00 เมตร หนำเฉลีย่ 0.15 เมตร หรอืมีพืน้ท่ีด  ำเนินกำรไมน่อ้ย 

 กวำ่ 384.00 ตำรำงเมตร พรอ้มลงดินตำมไหลท่ำงปรบัถมตำมสภำพพืน้ท่ี 

 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรสง่เสรมิกำรเกษตร กำรผลติสนิคำ้ 

 ชมุชน กำรคำ้ กำรลงทนุ สูส่ำกล) 
 โดยถือปฎิบตัิตำม 

 -พระรำชบญัญตัิสภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง 
  (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2552 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนำ้ 61  ล  ำดบัท่ี  19     
             
 

 

 

 

 



โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ถนนรอบหมูบ่ำ้น บำ้นปำงเติม หมูท่ี่ 4     จ ำนวน  441,000   บำท 

(ชม.ถ.173-008) บรเิวณหยอ่มบำ้นตะวนัตก         
 เพื่อเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภำยในพืน้ท่ีต ำบลแมส่ำบ  
 ถนนรอบหมูบ่ำ้น บำ้นปำงเติม หมูท่ี่ 4 (ชม.ถ.173-008) บรเิวณหยอ่มบำ้นตะวนัตก  
 บำ้นปำงเตมิ  หมูท่ี่ 4  ต ำบลแมส่ำบ อ ำเภอสะเมงิ จงัหวดัเชียงใหม ่ 
 ช่วงที่ 1 

 พิกดัเริม่ตน้  N 18.95527   E 98.67496  พิกดัสิน้สดุ  N 18.95574   E 98.67472  
 ช่วงที่ 2 

 พิกดัเริม่ตน้  N 18.95651   E 98.67463  พิกดัสิน้สดุ  N 18.95748   E 98.67419 

 ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำวรวม  (2 ชว่ง)  176.00 เมตร หนำเฉลีย่ 0.15 เมตร และมีพืน้ที ่
 หชูำ้งไมน่อ้ยกวำ่ 35.00 ตำรำงเมตร รวมมีพืน้ท่ีด  ำเนินกำรไมน่อ้ยกวำ่ 739.00 ตำรำงเมตร 
  พรอ้มลงดินตำมไหลท่ำงปรบัถมตำมสภำพพืน้ท่ี 

 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรสง่เสรมิกำรเกษตร กำรผลติ  

 สนิคำ้ชมุชน กำรคำ้ กำรลงทนุ สูส่ำกล) 
 โดยถือปฎิบตัิตำม 

 -พระรำชบญัญตัิสภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง 
  (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2552 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนำ้ 62  ล  ำดบัท่ี  22     
             
 

โครงกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน ำ้ขำ้งทำงคอนกรตีเสรมิเหลก็ บรเิวณถนนสำยแมต่งุติง – ทุง่โป่ง  จ ำนวน  244,000 บำท 

บำ้นแมต่งุตงิ หมูท่ี่ 5           
 เพื่อเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน ำ้ขำ้งทำงคอนกรตีเสรมิเหลก็   
 บรเิวณถนนสำยแมต่งุตงิ - ทุง่โป่ง  บำ้นแมต่งุตงิ  หมูท่ี่ 5  ต ำบลแมส่ำบ  
 อ ำเภอสะเมงิ จงัหวดัเชียงใหม่  
 พิกดัเริม่ตน้  N 18.97431   E 98.68192  พิกดัสิน้สดุ  N 18.97354   E 98.68176 

 ขนำดปำกรำงกวำ้ง 3.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 0.50 เมตร  หนำ 0.125 เมตร   
 ยำวรวม 95.00 เมตร แบบมีฝำปิดคอนกรตี 

 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรสง่เสรมิกำรเกษตร กำรผลติสนิคำ้ 

 ชมุชน กำรคำ้ กำรลงทนุ สูส่ำกล) 
 โดยถือปฎิบตัิตำม 

 -พระรำชบญัญตัิสภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง 
  (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2552 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  หนำ้ 7 

  ล  ำดบัท่ี  1           
       
 



โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ถนนสำยทำงบำ้นหำ่ง บำ้นขนุสำบ หมูท่ี่ 6    จ ำนวน 353,000  บำท
 เพื่อเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภำยในพืน้ท่ีต ำบลแมส่ำบ  
 ถนนสำยทำงบำ้นหำ่ง  บำ้นขนุสำบ หมูท่ี่ 6 ต ำบลแมส่ำบ อ ำเภอสะเมิง  
 จงัหวดัเชียงใหม ่ จ ำนวน 2 ช่วง  
 ช่วงที่ 1   
 พิกดัเริม่ตน้  N 19.01826   E 98.66810 พิกดัสิน้สดุ   N 19.01740   E 98.66661 

 ช่วงที่ 2 

 พิกดัเริม่ตน้  N 19.01770   E 98.66672 พิกดัสิน้สดุ   N 19.01784   E 98.66659 

 ขนำดกวำ้ง 3.00 เมตร ยำวรวม (2 ช่วง)  225.00 เมตร หนำเฉลีย่ 0.15 เมตร หรอืมีพืน้ท่ีด  ำเนินกำร 
 ไมน่อ้ยกวำ่ 675.00 ตำรำงเมตร พรอ้มลงดินตำมไหลท่ำงปรบัถมตำมสภำพพืน้ท่ี 

 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรสง่เสรมิกำรเกษตร กำรผลติสนิคำ้ 

 ชมุชน กำรคำ้ กำรลงทนุ สูส่ำกล) 
 โดยถือปฎิบตัิตำม 

 -พระรำชบญัญตัิสภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง 
  (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2552 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลีย่นแปลง (ฉบบัท่ี 2) หนำ้ 8 

  ล  ำดบัท่ี  3           
       
     

โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ถนนเขำ้พืน้ที่กำรเกษตรทำงขึน้อำ่งเก็บน ำ้ประปำ     จ ำนวน   79,000   บำท 

บำ้นหำดสม้ป่อย หมูท่ี่ 7           
 เพื่อเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภำยในพืน้ท่ีต ำบลแมส่ำบ  
 ถนนเขำ้พืน้ท่ีกำรเกษตร ทำงขึน้อำ่งเก็บน ำ้ประปำ  บำ้นหำดสม้ป่อย  หมูท่ี่ 7   
 ต ำบลแมส่ำบ  อ ำเภอสะเมงิ  จงัหวดัเชียงใหม ่ 
 พิกดัเริม่ตน้  N 18.86766   E 98.61042  พิกดัสิน้สดุ   N 18.86724   E 98.61025 

 ขนำดกวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 50.00 เมตร หนำเฉลีย่ 0.15 เมตร หรอืมีพืน้ท่ีด  ำเนินกำร 
 ไมน่อ้ยกวำ่ 150.00 ตำรำงเมตร พรอ้มลงดินตำมไหลท่ำงปรบัถมตำมสภำพพืน้ท่ี 

 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรสง่เสรมิกำรเกษตร กำรผลติ 

 สนิคำ้ชมุชน กำรคำ้ กำรลงทนุ สูส่ำกล) 
 โดยถือปฎิบตัิตำม 

 -พระรำชบญัญตัิสภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง 
  (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2552 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลีย่นแปลง (ฉบบัท่ี 2) หนำ้ 8 

  ล ำดบัท่ี  4           
       
     

 



โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ถนนเขำ้พืน้ท่ีกำรเกษตรทำงเขำ้อำ่งเก็บน ำ้   จ ำนวน 156,000 บำท 

หว้ยป่ำกลว้ย  บำ้นหำดสม้ป่อย หมูท่ี่ 7  

 เพื่อเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภำยในพืน้ท่ีต ำบลแมส่ำบ  
 ถนนเขำ้พืน้ท่ีกำรเกษตร ทำงเขำ้อำ่งเก็บน ำ้หว้ยป่ำกลว้ย บำ้นหำดสม้ป่อย  หมูท่ี่ 7   
 ต ำบลแมส่ำบ  อ ำเภอสะเมงิ  จงัหวดัเชียงใหม ่ 
 พิกดัเริม่ตน้  N 18.87050   E 98.61040  พิกดัสิน้สดุ   N 18.87018   E 98.60956 

 ขนำดกวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 95.00 เมตร หนำเฉลีย่ 0.15 เมตร และมีพืน้ท่ีหชูำ้ง 
 ไมน่อ้ยกวำ่  11.30 ตำรำงเมตร รวมมีพืน้ท่ีด  ำเนินกำรไมน่อ้ยกวำ่ 296.30 ตำรำงเมตร 
  พรอ้มลงดินตำมไหลท่ำงปรบัถมตำมสภำพพืน้ท่ี 

 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรสง่เสรมิกำรเกษตร กำรผลติสนิคำ้ 

 ชมุชน กำรคำ้ กำรลงทนุ สูส่ำกล) 
 โดยถือปฎิบตัิตำม 

 -พระรำชบญัญตัิสภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง 
  (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2552 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนำ้ 70  ล  ำดบัท่ี  48     
            
 

โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ถนนสำยทำงหว้ยปำงตอง บำ้นงิว้เฒำ่ หมูท่ี่ 8  จ ำนวน 125,000  บำท
 เพื่อเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภำยในพืน้ท่ีต ำบลแมส่ำบ  
 ถนนสำยหว้ยปำงตอง  บำ้นงิว้เฒำ่  หมูท่ี่ 8  ต ำบลแมส่ำบ  อ ำเภอสะเมิง   
 จงัหวดัเชียงใหม ่ 
 พิกดัเริม่ตน้  N 18.95315   E 98.65561  พิกดัสิน้สดุ   N 18.95246   E 98.65536 

 ขนำดกวำ้ง 3.00 เมตร  ยำว 80.00 เมตร หนำเฉลีย่ 0.15 เมตร หรอืมีพืน้ท่ีด  ำเนินกำร 
 ไมน่อ้ยกวำ่ 240.00 ตำรำงเมตร พรอ้มลงดินตำมไหลท่ำงปรบัถมตำมสภำพพืน้ท่ี 

 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรสง่เสรมิกำรเกษตร กำรผลติ 

 สนิคำ้ชมุชน กำรคำ้ กำรลงทนุ สูส่ำกล) 
 โดยถือปฎิบตัิตำม 

 -พระรำชบญัญตัิสภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง 
  (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2552 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) หนำ้ 7 

 ล  ำดบัท่ี  2            
      
     

 

 

 



โครงกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน ำ้ขำ้งทำงคอนกรตีเสรมิเหลก็ ถนนสำยบำ้นงิว้เฒำ่              จ ำนวน 283,000   บำท 

(บรเิวณสนำมกีฬำประจ ำหมูบ่ำ้น)  บำ้นงิว้เฒำ่ หมูท่ี่ 8        
 เพื่อเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน ำ้ขำ้งทำงคอนกรตีเสรมิเหลก็   
 บรเิวณถนนสำยบำ้นงิว้เฒำ่  (บรเิวณสนำมกีฬำประจ ำหมูบ่ำ้น)  หมูท่ี่ 8 ต ำบลแมส่ำบ 

  อ ำเภอสะเมงิ จงัหวดัเชียงใหม ่ 
 พิกดัเริม่ตน้ (จดุที่ 1)  N 18.94959   E 98.65998   
 พิกดัเริม่ตน้ (จดุที่ 2)  N 18.94990   E 98.66044 

 พิกดัสิน้สดุ  N 18.95007   E 98.65971 

 ขนำดปำกรำงกวำ้ง 3.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 0.50 เมตร  หนำ 0.125 เมตร   
 ยำวรวม 115.00 เมตร แบบมีฝำปิดคอนกรตี 

 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรสง่เสรมิกำรเกษตรกำรผลติสนิคำ้ 

 ชมุชน กำรคำ้ กำรลงทนุ สูส่ำกล) 
 โดยถือปฎิบตัิตำม 

 -พระรำชบญัญตัิสภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง 
  (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2552 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  หนำ้ 7 

  ล  ำดบัท่ี  3           
       
     

โครงกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน ำ้ขำ้งทำงคอนกรตีเสรมิเหลก็  ถนนสำยบำ้นทุง่ยำว     จ ำนวน 208,000  บำท 

บำ้นทุง่ยำว หมูท่ี่ 10           
 เพื่อเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน ำ้ขำ้งทำงคอนกรตีเสรมิเหลก็   
 บรเิวณถนนสำยบำ้นทุง่ยำว  หมูท่ี่ 10 ต ำบลแมส่ำบ อ ำเภอสะเมงิ จงัหวดัเชียงใหม ่ 
 พิกดัเริม่ตน้  N 18.97875   E 98.67724  พิกดัสิน้สดุ  N 18.97807   E 98.67748 

 ขนำดปำกรำงกวำ้ง 3.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 0.50 เมตร  หนำ 0.125 เมตร   
 ยำวรวม 85.00 เมตร แบบมีฝำปิดคอนกรตี 

 (สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชียงใหมด่ำ้นกำรสง่เสรมิกำรเกษตรกำรผลติ 

 สนิคำ้ชมุชน กำรคำ้ กำรลงทนุ สูส่ำกล) 
 โดยถือปฎิบตัิตำม 

 -พระรำชบญัญตัิสภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง 
  (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2552 

 -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนำ้ 75  ล  ำดบัท่ี  70     
             
    

 



คำ่ออกแบบ คำ่ควบคมุงำนท่ีจ่ำยใหแ้กเ่อกชน นิติบคุคลหรอืบคุคลภำยนอกเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่สิง่ก่อสรำ้ง   
 คำ่จำ้งวิศวกรออกแบบ รบัรองแบบ ควบคมุงำน งำนก่อสรำ้ง    จ ำนวน 20,000 บำท
 เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จำ้งใหว้ศิวกรออกแบบ ควบคมุงำน (ประเภทอำคำร)  
 โดยจ่ำยใหแ้ก่เอกชน นิติบคุคลหรอืบคุคลภำยนอกเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่สิง่ก่อสรำ้ง 

 โดยถือปฏิบตัิตำม 

 -พ.ร.บ. วิศวกร  พ.ศ.2542 

 -พ.ร.บ. สถำปนิก พ.ศ.2543 

 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นมำก ที่ มท0808.2/ว1752  
  ลว. 6 ส.ค. 2556 เรือ่ง แนวทำงปฏิบตัิเก่ียวกบัรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท 

  รำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

 -หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ดว่นมำก ที่ มท0808.2/ว1134  
  ลว. 9 มิ.ย. 2558 เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

  ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน         
         

 

 

 

 

 

 

 


