
 

    

  ส่วนที่ 1 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
 

ของ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

อ ำเภอสะเมิง    จังหวัดเชียงใหม่ 
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จ านวน 105,658.00
จ านวน 29,049.60
จ านวน 140,754.86
จ านวน 3,200.00
จ านวน 7,700.00
จ านวน 11,758,737.91
จ านวน 12,369,892.00

จ านวน 6,524,078.50
จ านวน 6,874,858.00
จ านวน 4,325,929.24
จ านวน 2,652,800.00
จ านวน 993,680.00

(5) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินสะสม จ านวน 3,047,500.00 บาท
(6) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน บาท
(4) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท

งบลงทุน บาท

งบบุคลากร บาท
งบด าเนินงาน บาท

(3) รายจ่ายจริง จ านวน 21,371,345.74 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป บาท
(2) เงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน บาท
หมวดภาษีจัดสรร บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน บาท

(1) รายรับจริง จ านวน 24,414,992.37 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร บาท

1.1.5 รายการทีไ่ด้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 4 โครงการ รวม 3,934.20 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที ่7 สิงหาคม พ.ศ.2560

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 8,453,696.42 บาท
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 7,364,895.40 บาท
1.1.4 รายการทีไ่ด้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที ่7 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 19,898,372.38 บาท

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ
              บัดนี้ถึงเวลาทีค่ณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่สาบ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
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รายรับจริง
 ปี  2559

ประมาณการ
 ปี 2560

ประมาณการ 
ปี 2561

72,174.14 57,000.00 100,000.00
23,277.20 4,000.00 17,500.00

200,637.16 250,000.00 100,000.00
37,200.00 47,000.00 30,500.00

0.00 2,000.00 5,000.00
333,288.50 360,000.00 253,000.00

13,501,081.87 13,512,000.00 13,647,000.00
13,501,081.87 13,512,000.00 13,647,000.00

4,605,910.00 14,628,000.00 14,600,000.00
4,605,910.00 14,628,000.00 14,600,000.00

18,440,280.37 28,500,000.00 28,500,000.00

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ค าแถลงงบประมาณ

หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รายได้จัดเก็บเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ
อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รวม

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ
 ปี 2560

ประมาณการ 
ปี 2561

งบกลาง 533,153.75 7,662,920.00 7,839,150.00
งบบุคลากร 6,899,473.87 9,128,200.00 10,143,840.00
งบด าเนินงาน 4,830,827.93 6,520,230.00 6,440,460.00
งบลงทุน 3,117,710.00 3,935,050.00 3,174,350.00
งบรายจ่ายอ่ืน 20,000.00 33,000.00 25,000.00
งบเงินอุดหนุน 1,278,988.35 1,220,600.00 877,200.00

16,680,153.90 28,500,000.00 28,500,000.00
16,680,153.90 28,500,000.00 28,500,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ
รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ
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บันทึกหลักการและเหตุผล

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,970,300
ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานสาธารณสุข 110,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 884,160

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,910,910

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 28,500,000
แผนงานงบกลาง 7,839,150

ด้านบริหารท่ัวไป
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 9,340,580

444,900

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ

อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ด้าน ยอดรวม
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7,839,150
7,839,150
7,839,150

5,037,060 5,920,980
2,571,120 2,571,120
2,465,940 3,349,860
2,980,500 3,221,500

228,000 369,000
1,961,500 2,061,500

615,000 615,000
176,000 176,000
105,500 123,100
105,500 123,100
25,000 25,000
25,000 25,000
50,000 50,000
50,000 50,000

8,198,060 9,340,580

งบเงินอุดหนุน 0
    เงินอุดหนุน 0
                                             รวม 1,142,520

    ค่าครุภัณฑ์ 17,600
งบรายจ่ายอ่ืน 0
    รายจ่ายอ่ืน 0

    ค่าวัสดุ 0
    ค่าสาธารณูปโภค 0
งบลงทุน 17,600

งบด าเนินงาน 241,000
    ค่าตอบแทน 141,000
    ค่าใช้สอย 100,000

งบบุคลากร 883,920
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 883,920

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ
อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งาน
งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวมงบ

แผนงานงบกลาง

งาน
งบกลาง รวมงบ

งบกลาง 7,839,150
    งบกลาง 7,839,150
                                             รวม 7,839,150



6

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ
อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

297,900
297,900
147,000

97,000
50,000
444,900

678,240 2,629,560
678,240 2,629,560
907,000 2,397,500
178,000 178,000
645,000 1,564,500
40,000 611,000
44,000 44,000
27,100 56,650
27,100 56,650

0 827,200
0 827,200

1,612,340 5,910,910

งบเงินอุดหนุน 827,200
    เงินอุดหนุน 827,200
                                             รวม 4,298,570

    ค่าสาธารณูปโภค 0
งบลงทุน 29,550
    ค่าครุภัณฑ์ 29,550

    ค่าตอบแทน 0
    ค่าใช้สอย 919,500
    ค่าวัสดุ 571,000

งบบุคลากร 1,951,320
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,951,320
งบด าเนินงาน 1,490,500

แผนงานการศึกษา

งาน
งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา
รวมงบ

    ค่าใช้สอย 97,000
    ค่าวัสดุ 50,000
                                             รวม 444,900

งบบุคลากร 297,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 297,900
งบด าเนินงาน 147,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย

รวมงบ
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ
อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

110,000
110,000
110,000

676,260
676,260
203,600

63,500
140,100
4,300
4,300

884,160
    ค่าครุภัณฑ์ 4,300
                                             รวม 884,160

    ค่าตอบแทน 63,500
    ค่าใช้สอย 140,100
งบลงทุน 4,300

งบบุคลากร 676,260
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 676,260
งบด าเนินงาน 203,600

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห์

รวมงบ

งบด าเนินงาน 110,000
    ค่าใช้สอย 110,000
                                             รวม 110,000

แผนงานสาธารณสุข

งาน งานบริการ
สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอ่ืน
รวมงบ
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ
อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

619,140 619,140
619,140 619,140
218,000 360,860

88,000 88,000
130,000 130,000

0 142,860
41,400 2,990,300
41,400 41,400

0 2,948,900
878,540 3,970,300

งบบุคลากร 0
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0
งบด าเนินงาน 142,860

                                             รวม 3,091,760

งบลงทุน 2,948,900
    ค่าครุภัณฑ์ 0
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 2,948,900

    ค่าตอบแทน 0
    ค่าใช้สอย 0
    ค่าวัสดุ 142,860

งาน งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับ

อุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน

รวมงบ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



 

ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

อ าเภอสะเมิง    จังหวัดเชียงใหม่ 
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ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
อ าเภอสะเมิง        จังหวัดเชียงใหม่ 

…………………………………………………………… 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่5) พ.ศ.2546 มาตรา 
87  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบและโดยอนุมัติของ
นายอ าเภอสะเมิง ดังต่อไปนี้  

 ข้อ 1  ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ข้อ 2  ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  พ.ศ.2560 เป็นต้นไป 

          ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 28,500,000บาท 

 ข้อ 4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไปจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
                   เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 28,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
        แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,340,580.00 
        แผนงานการรักษาความสงบภายใน 444,900.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
        แผนงานการศึกษา 5,910,910.00 
        แผนงานสาธารณสุข 110,000.00 
        แผนงานสังคมสงเคราะห์ 884,160.00 
ด้านการเศรษฐกิจ  
        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,970,300.00 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
        งบกลาง 7,839,150.00 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 28,500,000.00 
 ข้อ 5  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไป 
                  ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ข้อ 6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

     ประกาศ ณ วันที่           เดือน                       พ.ศ. 

 

       (ลงนาม) 
          (นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา)     
                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

อนุมัติ 

(ลงนาม) 

          (นายชาตรี  กิตติธนดิตถ์) 
              นายอ าเภอสะเมิง 
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

15,758.50 45,782.29 57,292.14 45,000.00 60.44 % 72,200.00
9,907.02 10,345.36 13,482.00 10,000.00 133.00 % 23,300.00

920.00 1,920.00 1,400.00 2,000.00 125.00 % 4,500.00
26,585.52 58,047.65 72,174.14 57,000.00 100,000.00

446.20 1,047.60 737.20 1,000.00 0.00 % 1,000.00

0.00 280.00 190.00 500.00 -50.00 % 250.00

190.00 150.00 100.00 500.00 -50.00 % 250.00
10.27 83,532.00 20,759.00 1,000.00 1,400.00 % 15,000.00

1,391.00 328.00 1,491.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

2,057.47 85,337.60 23,277.20 4,000.00 17,500.00

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 % 0.00
255,035.68 237,877.90 190,637.16 250,000.00 -60.00 % 100,000.00
265,035.68 247,877.90 200,637.16 250,000.00 100,000.00

10.27 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
20,800.00 49,300.00 36,600.00 45,000.00 -33.33 % 30,000.00
1,200.00 2,000.00 600.00 2,000.00 -75.00 % 500.00

22,010.27 51,300.00 37,200.00 47,000.00 30,500.00

250.00 230.00 0.00 2,000.00 150.00 % 5,000.00
250.00 230.00 0.00 2,000.00 5,000.00

0.00 305,921.99 299,224.19 305,000.00 54.10 % 470,000.00
8,494,815.05 8,741,352.55 9,017,222.19 9,000,000.00 -0.17 % 8,985,000.00
1,600,035.62 1,622,944.38 1,654,435.86 1,650,000.00 0.00 % 1,650,000.00

211,129.39 210,938.88 205,234.67 210,000.00 0.00 % 210,000.00
630,551.68 708,573.78 694,105.34 710,000.00 0.00 % 710,000.00
857,675.26 1,220,621.34 1,493,026.32 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00
22,334.03 22,377.62 24,400.42 22,000.00 0.00 % 22,000.00
49,635.68 35,182.86 23,673.88 40,000.00 -37.50 % 25,000.00

325.50 271.50 0.00 0.00 0.00 % 0.00

75,823.00 73,576.00 89,759.00 75,000.00 0.00 % 75,000.00

11,942,325.21 12,941,760.90 13,501,081.87 13,512,000.00 13,647,000.00

อ ำเภอ สะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ

หมวดภาษีอากร

รายรับจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

     ภำษีบ ำรุงท้องท่ี
     ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน

รวมหมวดภาษีอากร
     ภำษีป้ำย

     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์

     ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกำศ
หรือแผ่นปลิวเพ่ือกำรโฆษณำ

     ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร
     ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่ำใบอนุญำตอ่ืนๆ

     ค่ำเช่ำท่ีดิน
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบ้ีย

     เงินท่ีมีผู้อุทิศให้
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ
     ค่ำขำยแบบแปลน

หมวดรายได้จากทุน
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวมหมวดรายได้จากทุน
     ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน

     ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน
หมวดภาษีจัดสรร

     ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ
     ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ

     ภำษีสุรำ
     ภำษีธุรกิจเฉพำะ

     ภำษีสรรพสำมิต

     เงินท่ีเก็บตำมกฎหมำยว่ำด้วยอุทยำนแห่งชำติ
     ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม

รวมหมวดภาษีจัดสรร

     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตำมประมวลกฎหมำยท่ีดิน

     ค่ำภำคหลวงแร่
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
รายรับจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

5,800,081.00 5,233,548.00 4,605,910.00 14,628,000.00 -0.19 % 14,600,000.00

5,800,081.00 5,233,548.00 4,605,910.00 14,628,000.00 14,600,000.00
18,058,345.15 18,618,102.05 18,440,280.37 28,500,000.00 28,500,000.00

     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำม
อ ำนำจหน้ำท่ีและภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

รวมทุกหมวด
รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป
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รวม 100,000 บาท
จ ำนวน 72,200 บำท

จ ำนวน 23,300 บำท

จ ำนวน 4,500 บำท

รวม 17,500 บาท
จ ำนวน 1,000 บำท

จ ำนวน 250 บำท

จ ำนวน 250 บำท

           ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณ 2560
เน่ืองจำกมีกำรประเมินภำษี ตำมฐำนภำษีใหม่ท่ีเป็นปัจจุบันแล้ว

          ประมำณกำรไว้สูงกว่ำรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำก
มีมำตรำกำรในกำรจัดเก็บและสำมำรถเก็บภำษีป้ำยได้จำกผู้ประกอบกำร
ร้ำนค้ำเพ่ิมข้ึน

          ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
เน่ืองจำกไม่มีกำรย่ืนขออนุญำตเป็นผู้จ ำหน่ำยสุรำเพ่ิมเติม

          ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ
เน่ืองจำกมีมำตรกำรในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรปิดประกำศเพ่ือกำร
โฆษณำ และคำดว่ำจะมีผู้มำขอปิดประกำศในอัตรำท่ีลดลง

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน 28,500,000   บาท  แยกเป็น

ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิวเพ่ือกำรโฆษณำ

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์

ภำษีป้ำย

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ

          ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
เน่ืองจำกคำดว่ำจะมีผู้มำขอจดทะเบียนพำณิชย์ในอัตรำท่ีลดลง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน

ภำษีบ ำรุงท้องท่ี

           ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณ 2560
เน่ืองจำกมีกำรประเมินภำษี ตำมฐำนภำษีใหม่ท่ีเป็นปัจจุบันแล้ว

อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
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จ ำนวน 15,000 บำท

จ ำนวน 1,000 บำท

รวม 100,000 บาท
จ ำนวน 100,000 บำท

รวม 30,500 บาท
จ ำนวน 30,000 บำท

จ ำนวน 500 บำท

รวม 5,000 บาท
จ ำนวน 5,000 บำท

หมวดรายได้จากทุน
ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน

          ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  
เน่ืองจำกปริมำณงำนก่อสร้ำงใกล้เคียงกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ และคำดว่ำ
จะมีจ ำนวนผู้รับจ้ำงกระท ำผิดสัญญำในอัตรำคงท่ี

          ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
เน่ืองจำกคำดกำรณ์ว่ำจะมีผู้แจ้งปลูกสร้ำงอำคำรในอัตรำคงท่ี

รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบ้ีย
          ต้ังงบประมำณไว้ใกล้ต่ ำกว่ำรำยรับจริงในปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำก
ทำงคณะบริหำรมีนโยบำยท่ีจะจ่ำยขำดเงินสะสมไปใช้ในภำรกิจเร่งด่วน
ในอัตรำส่วนท่ีเท่ำกับเงินรำยได้ท่ีจะตกเป็นเงินสะสมประจ ำปี

          ต้ังงบประมำณไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำก
ในปี 2560  มีจ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงท่ีต้องสอบรำคำ ใกล้เคียงกับ
ปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร

          ต้ังงบประมำณไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำน เน่ืองจำกคำดว่ำ
จะมีกำรชะลอกำรรับสมัครเลือกต้ังนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลออกไป

          ต้ังงบประมำณไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ
เน่ืองจำกในปีงบประมำณ 2560 มีทรัพย์สินท่ีต้องตัดบัญชีค่ำเส่ือมไม่หลำย
รำยกำร

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่ำขำยแบบแปลน

ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ
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รวม 13,647,000 บาท
จ ำนวน 470,000 บำท

จ ำนวน 8,985,000 บำท

จ ำนวน 1,650,000 บำท

จ ำนวน 210,000 บำท

จ ำนวน 710,000 บำท

จ ำนวน 1,500,000 บำท

จ ำนวน 22,000 บำท

จ ำนวน 25,000 บำท

จ ำนวน 75,000 บำท

ค่ำภำคหลวงแร่

ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม

ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยท่ีดิน

ภำษีสุรำ

ภำษีสรรพสำมิต

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร

          ต้ังงบประมำณไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีงบ 2560  ณ.วันท่ีก่อน
ท ำประมำณกำรงบประมำณ  เน่ืองจำกมีกำรเร่ิมจัดสรรภำษีประเภทน้ีแก่ 
อปท. ต้ังแต่ปีงบประมำณ พ.ศ.2557 เป็นต้นมำ

ภำษีธุรกิจเฉพำะ

ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ

          ต้ังงบประมำณไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีงบ 2560 เน่ืองจำก
คำดกำรณ์ว่ำจะได้รับกำรจัดสรรในอัตรำท่ีใกล้เคียงกับปีงบก่อนหน้ำ

          ต้ังงบประมำณไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีงบ 2560 เน่ืองจำก
คำดกำรณ์ว่ำจะได้รับกำรจัดสรรในอัตรำท่ีใกล้เคียงกับปีงบก่อนหน้ำ

          ต้ังงบประมำณไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีงบ 2560 เน่ืองจำก
คำดกำรณ์ว่ำจะได้รับกำรจัดสรรในอัตรำท่ีใกล้เคียงกับปีงบก่อนหน้ำ

          ต้ังงบประมำณไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีงบ 2560 เน่ืองจำก
คำดกำรณ์ว่ำจะได้รับกำรจัดสรรในอัตรำท่ีใกล้เคียงกับปีงบก่อนหน้ำ

          ต้ังงบประมำณไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีงบ 2560 เน่ืองจำก
คำดกำรณ์ว่ำจะได้รับกำรจัดสรรในอัตรำท่ีใกล้เคียงกับปีงบก่อนหน้ำ

          ต้ังงบประมำณไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีงบ 2560 เน่ืองจำก
คำดกำรณ์ว่ำจะได้รับกำรจัดสรรในอัตรำท่ีใกล้เคียงกับปีงบก่อนหน้ำ

          ต้ังงบประมำณไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีงบ 2560 เน่ืองจำก
คำดกำรณ์ว่ำจะได้รับกำรจัดสรรในอัตรำท่ีใกล้เคียงกับปีงบก่อนหน้ำ

          ต้ังงบประมำณไว้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีงบ 2560 เน่ืองจำก
คำดกำรณ์ว่ำจะได้รับกำรจัดสรรในอัตรำท่ีใกล้เคียงกับปีงบก่อนหน้ำ
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รวม 14,600,000 บาท
จ ำนวน 14,600,000 บำท

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีและภำรกิจถ่ำยโอน
เลือกท ำ

          ต้ังงบประมำณไว้สูงกว่ำรำยรับจริงของปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอำยุ เบ้ียยังชีพคนพิกำรสูงข้ึน และรองรับค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรทำง
กำรศึกษำและงบประมำณในกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับช้ัน 
อนุบำล ซ่ึงจะโอนมำในรูปของเงินอุดหนุนท่ัวไป



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

495,840.00 437,608.00 514,080.00 514,080 0 % 514,080
38,400.00 35,879.00 42,120.00 42,120 0 % 42,120
38,400.00 35,879.00 42,120.00 42,120 0 % 42,120
82,560.00 72,322.00 86,400.00 86,400 0 % 86,400

1,764,165.00 1,800,000.00 1,777,616.00 1,778,400 6.07 % 1,886,400
2,419,365.00 2,381,688.00 2,462,336.00 2,463,120 2,571,120

1,105,610.00 1,012,850.00 1,297,547.42 1,622,580 -6.48 % 1,517,400
65,800.00 67,200.00 83,915.00 101,200 -4.37 % 96,780

107,800.00 117,442.00 163,800.00 168,000 0 % 168,000
130,380.00 190,080.00 218,900.00 229,200 6.6 % 244,320
49,620.00 7,200.00 0.00 0 0 % 0

341,940.00 253,975.00 282,860.00 352,920 16.08 % 409,680
106,695.00 45,390.00 35,580.00 35,920 -17.15 % 29,760

1,907,845.00 1,694,137.00 2,082,602.42 2,509,820 2,465,940
4,327,210.00 4,075,825.00 4,544,938.42 4,972,940 5,037,060

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ  อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เงินเดือนนำยก/รองนำยก
เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของลูกจ้ำงประจ ำ

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน
เงินประจ ำต ำแหน่ง

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
รวมงบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงำน
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

14,000.00 657,229.00 178,740.00 230,000 -21.74 % 180,000
18,000.00 18,000.00 31,500.00 36,000 -50 % 18,000
3,404.00 8,004.50 33,740.00 23,000 30.43 % 30,000
7,097.00 0.00 0.00 0 0 % 0

42,501.00 683,233.50 243,980.00 289,000 228,000

294,455.00 473,875.00 628,161.29 595,000 0.84 % 600,000
58,280.00 38,750.00 11,000.00 50,000 100 % 100,000

173,853.21 259,791.73 371,039.00 290,000 -31.03 % 200,000

3,186.50 0.00 0.00 100,000 0 % 100,000
0.00 0.00 0.00 150,000 -33.33 % 100,000
0.00 5,250.00 0.00 20,000 -50 % 10,000

82,980.00 0.00 0.00 0 0 % 0
0.00 47,400.00 0.00 0 0 % 0
0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000
0.00 149,700.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ค่ำเช่ำบ้ำน

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังนำยกฯและสมำชิกสภำฯ

โครงกำร อบต.เคล่ือนท่ีพบประชำชน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร

โครงกำรกีฬำประชำชนต ำบลแม่สำบต้ำนภัยยำเสพติด

โครงกำรชุมชนปลอดขยะต้นแบบ

โครงกำรขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste)

โครงกำรแข่งขันกีฬำประชำชนต ำบลแม่สำบต้ำนภัยยำเสพติด

โครงกำรชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)
9,600.00 0.00 0.00 0 0 % 0

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

0.00 660,000.00 0.00 0 0 % 0

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

0.00 7,000.00 0.00 0 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

0.00 9,810.00 0.00 0 0 % 0

0.00 0.00 0.00 244,000 -100 % 0

40,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0
0.00 0.00 20,000.00 0 0 % 0

0.00 0.00 0.00 45,000 -100 % 0

18,983.01 39,759.20 39,175.18 40,000 0 % 40,000

0.00 12,500.00 0.00 0 0 % 0

โครงกำรจัดประชุมเวทีประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำแผนชุมชนและจัดท ำ
แผนพัฒนำสำมป่ี

โครงกำรจัดงำนเทศกำลชิมสมุนไพรหญ้ำหวำน เยือนถ่ินดอก
เก๊กฮวยบำนและของดีต ำบลแม่สำบ

โครงกำรจัดงำนสตรอเบอร่ีและของดีอ ำเภอสะเมิง

โครงกำรจัดงำนแข่งขันกีฬำประชำชนสะเมิงสัมพันธ์
โครงกำรจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพ้ืนฐำน ต.แม่สำบ

โครงกำรศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรและกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของ อปท.
อ ำเภอสะเมิง

โครงกำรสนับสนุนศูนย์ประสำนงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดต ำบลแม่สำบ

โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

โครงกำรละครเยำวชนไทย (Thai Youth Theater Festival) ของ
อำสำสมัครหน่วยสันติภำพสหรัฐอเมริกำ

โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันไฟป่ำ

โครงกำรฝึกอบรมกำรด ำรงตนตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ของ อบต.แม่สำบ

โครงกำรประชุมเชิงปฎิบัติกำรเพ่ือกำรจัดท ำแผนชุมชนและปรับปรุง
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี

โครงกำรปลูกป่ำและหญ้ำแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)
0.00 0.00 0.00 4,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 6,500 0 % 6,500

0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000

0.00 0.00 0.00 20,000 150 % 50,000
0.00 0.00 0.00 20,000 -50 % 10,000
0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000
0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 24,000 -79.17 % 5,000

33,316.25 302,772.05 177,977.36 310,000 -35.48 % 200,000
904,653.96 2,206,607.98 1,447,352.83 2,188,500 1,961,500

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน
ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ

โครงกำรอนุรักษ์ประเพณีด ำหัวผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

รวมค่าใช้สอย
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

ส่งเสริมกำรบ ำบัดฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยำเสพติดและส่งเสริมกำร
ฝึกอบรมอำชีพให้แก่ผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดฟ้ืนฟู

โครงกำร รักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน
สนับสนุนศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรต ำบลแม่สำบ

โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันไฟป่ำ
โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

โครงกำรป้องกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควันไฟป่ำ ต.แม่สำบ

โครงกำรฝึกอบรมและทัศนศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

184,596.00 167,984.35 85,360.75 151,900 -34.17 % 100,000
33,172.05 22,780.00 730.00 71,000 -57.75 % 30,000
20,000.00 27,012.00 11,032.00 30,000 -33.33 % 20,000
67,500.00 69,148.20 143,370.05 160,000 -6.25 % 150,000

327,972.00 335,945.50 286,849.00 304,000 -17.76 % 250,000
5,013.60 19,332.15 19,600.00 20,000 -25 % 15,000

30,725.00 57,945.00 62,726.00 60,000 -16.67 % 50,000
668,978.65 700,147.20 609,667.80 796,900 615,000

82,661.34 65,671.24 77,047.03 90,000 -37.78 % 56,000
46,729.57 44,646.39 53,844.61 60,000 -8.33 % 55,000
3,332.00 9,791.00 6,892.00 10,000 -50 % 5,000

59,559.41 125,452.43 156,000.00 156,000 -61.54 % 60,000
192,282.32 245,561.06 293,783.64 316,000 176,000

1,808,415.93 3,835,549.74 2,594,784.27 3,590,400 2,980,500

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
วัสดุกำรเกษตร

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

วัสดุส ำนักงำน
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

รวมงบด าเนินงาน

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม
รวมค่าสาธารณูปโภค

ค่ำบริกำรโทรศัพท์
ค่ำบริกำรไปรษณีย์
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0.00 0.00 0.00 42,000 -100 % 0
21,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0

0.00 0.00 0.00 3,500 -100 % 0
0.00 0.00 0.00 4,700 -100 % 0
0.00 0.00 0.00 16,000 -100 % 0

37,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0
0.00 1,100,000.00 0.00 0 0 % 0

0.00 0.00 0.00 18,000 -100 % 0
0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,500

0.00 0.00 21,410.00 0 0 % 0

0.00 0.00 95,460.00 0 0 % 0

0.00 0.00 0.00 21,000 -100 % 0
27,780.00 30,000.00 0.00 16,000 -100 % 0
18,000.00 16,370.00 0.00 0 0 % 0

เก้ำอ้ีเอนกประสงค์

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

งบลงทุน

เคร่ืองซักผ้ำ
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

รถส่วนกลำง

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
รถจักรยำนยนต์ขนำด 110 ซีซี

โต๊ะหมู่บูชำไม้แกะปิดทอง
โต๊ะเอนกประสงค์

โต๊ะท ำงำนส ำหรับผู้บริหำร
โต๊ะหมู่บูชำไม้

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน*
(จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 น้ิว)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล 
แบบท่ี1*(จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 น้ิว)

เคร่ืองท ำน้ ำเย็น แบบขวดคว่ ำ 1 หัวก๊อก
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)
0.00 0.00 0.00 8,600 -100 % 0
0.00 7,590.00 0.00 0 0 % 0
0.00 0.00 0.00 12,800 -100 % 0
0.00 0.00 29,040.00 0 0 % 0

25,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0
0.00 0.00 29,000.00 0 0 % 0

103,167.10 105,181.00 0.00 250,000 -60 % 100,000
233,447.10 1,259,141.00 174,910.00 392,600 105,500
233,447.10 1,259,141.00 174,910.00 392,600 105,500

0.00 33,000.00 20,000.00 33,000 -24.24 % 25,000
0.00 33,000.00 20,000.00 33,000 25,000
0.00 33,000.00 20,000.00 33,000 25,000

185,000.00 0.00 82,000.00 84,000 -40.48 % 50,000
25,000.00 132,000.00 50,000.00 125,000 -100 % 0

0.00 0.00 74,028.35 0 0 % 0
210,000.00 132,000.00 206,028.35 209,000 50,000
210,000.00 132,000.00 206,028.35 209,000 50,000

6,579,073.03 9,335,515.74 7,540,661.04 9,197,940 8,198,060

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส ำหรับกระดำษ A3

รายจ่ายอ่ืน
รำยจ่ำยอ่ืน

รวมงบลงทุน
งบรายจ่ายอ่ืน

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์

เคร่ืองส ำรองไฟขนำด 750 VA
สแกนเนอร์ ส ำหรับงำนเก็บเอกสำรระดับศูนย์บริกำร แบบท่ี 2

เคร่ืองส ำรองไฟ
เคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 800VA (480 Watts)

รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารท่ัวไป

เงินอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์
รวมเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนเอกชน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมรายจ่ายอ่ืน
รวมงบรายจ่ายอ่ืน
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

198,120.00 366,432.00 476,426.10 515,000 9.21 % 562,440
680.00 12,859.67 1,905.00 0 0 % 0

42,000.00 36,806.00 42,000.00 42,000 0 % 42,000
147,990.00 260,160.00 152,699.00 207,840 24.48 % 258,720
28,500.00 48,000.00 20,799.00 21,580 -3.8 % 20,760

417,290.00 724,257.67 693,829.10 786,420 883,920
417,290.00 724,257.67 693,829.10 786,420 883,920

0.00 150,987.00 96,540.00 100,000 -5 % 95,000

27,900.00 31,000.00 36,000.00 36,000 0 % 36,000
0.00 0.00 2,130.00 5,070 97.24 % 10,000

27,900.00 181,987.00 134,670.00 141,070 141,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
รวมงบบุคลากร

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน
เงินประจ ำต ำแหน่ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงำน

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

รวมค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

ค่ำเช่ำบ้ำน

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0

19,740.00 66,245.00 76,110.00 50,000 -20 % 40,000

9,180.00 8,640.00 8,100.00 10,000 0 % 10,000
0.00 0.00 0.00 50,000 0 % 50,000

28,920.00 74,885.00 84,210.00 110,000 100,000
56,820.00 256,872.00 218,880.00 251,070 241,000

0.00 0.00 0.00 0 100 % 9,600
0.00 0.00 0.00 0 100 % 8,000
0.00 0.00 0.00 0 17,600
0.00 0.00 0.00 0 17,600

474,110.00 981,129.67 912,709.10 1,037,490 1,142,520
7,053,183.03 10,316,645.41 8,453,370.14 10,235,430 9,340,580

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้สอย

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
ตู้บำนเล่ือนกระจก ขนำด 4 ฟุต

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมงบด าเนินงาน
รวมค่าใช้สอย

โครงกำรรณรงค์กำรช ำระภำษีตรงเวลำ
จัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป

รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารงานคลัง

ตู้บำนเล่ือนกระจกชนิดสูง 180 ซม.
รวมค่าครุภัณฑ์
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0.00 127,163.00 151,990.00 95,000 213.58 % 297,900
0.00 18,086.33 7,430.00 1,200 -100 % 0
0.00 145,249.33 159,420.00 96,200 297,900
0.00 145,249.33 159,420.00 96,200 297,900

0.00 0.00 0.00 77,760 -42.13 % 45,000

0.00 58,800.00 0.00 50,000 0 % 50,000

101,200.00 0.00 0.00 0 0 % 0
41,060.00 2,000.00 2,000.00 0 0 % 0

0.00 0.00 0.00 1,000 0 % 1,000
0.00 0.00 0.00 1,000 0 % 1,000
0.00 27,000.00 0.00 0 0 % 0

142,260.00 87,800.00 2,000.00 129,760 97,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงำน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงกำรฝึกทบทวนแผนกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย ต ำบลแม่สำบ

โครงกำรฝึกทบทวนเพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน อปพร.

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

รวมงบบุคลากร
งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมค่าใช้สอย

โครงกำรเฝ้ำระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกำลสงกรำนต์
โครงกำรสนับสนุนศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ต.แม่สำบ

โครงกำรเฝ้ำระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกำล
โครงกำรเฝ้ำระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกำลปีใหม่
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0.00 0.00 0.00 20,000 -50 % 10,000
0.00 55,000.00 0.00 55,000 -100 % 0
0.00 0.00 0.00 100,000 -60 % 40,000
0.00 55,000.00 0.00 175,000 50,000

142,260.00 142,800.00 2,000.00 304,760 147,000

0.00 0.00 0.00 28,500 -100 % 0
0.00 0.00 0.00 28,500 0
0.00 0.00 0.00 28,500 0

142,260.00 288,049.33 161,420.00 429,460 444,900
142,260.00 288,049.33 161,420.00 429,460 444,900

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
ป้ำยไฟสำมเหล่ียมหยุดตรวจ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ
รวมงบด าเนินงาน
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

239,820.00 338,200.00 555,552.90 590,000 7.84 % 636,240
1,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0

42,000.00 33,419.00 42,000.00 42,000 0 % 42,000
0.00 0.00 49,181.00 0 0 % 0
0.00 43,920.00 0.00 0 0 % 0

283,320.00 415,539.00 646,733.90 632,000 678,240
283,320.00 415,539.00 646,733.90 632,000 678,240

0.00 379,872.00 124,960.00 160,000 -6.25 % 150,000

0.00 0.00 0.00 0 100 % 18,000
0.00 0.00 6,660.00 10,000 0 % 10,000
0.00 379,872.00 131,620.00 170,000 178,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินประจ ำต ำแหน่ง
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

เงินเดือนพนักงำน
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

รวมค่าตอบแทน

ค่ำเช่ำบ้ำน
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

รวมงบบุคลากร
งบด าเนินงาน
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

264,000.00 228,000.00 264,700.00 341,500 -18.01 % 280,000

88,483.00 45,819.00 46,496.00 60,000 -16.67 % 50,000

0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0
0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

0.00 0.00 0.00 0 100 % 45,000

0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000
24,000.00 24,000.00 24,000.00 30,000 -100 % 0
40,000.00 40,000.00 40,000.00 50,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000

0.00 20,000.00 20,000.00 25,000 -20 % 20,000

20,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0
460,400.00 325,600.00 334,100.00 0 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000 0 % 50,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

โครงกำรบวชภำคฤดูร้อน

โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัด อบต.แม่สำบ

โครงกำรจัดงำนพุทธบูชำประเพณีย่ีเป็ง
โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ

โครงกำรค่ำยละครเยำวชนไทย(TYT)ของอำสำสมัครหน่วยสันติภำพ
สหรัฐอเมริกำ

โครงกำรจัดงำนประเพณีตักบำตรเทโวโรหณะ

โครงกำรค่ำยกีตำร์พ้ืนฐำน (พ่ีพำน้องเก่ง)
โครงกำรค่ำยคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยำวชน ต.แม่สำบ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร

โครงกำรไหว้สำป๋ำรมี สืบฮีต ต๋ำมฮอย สรงน้ ำพระธำตุเจ้ำ ม่อนเป๊ียะ
โครงกำรสืบสำนงำนประเพณีป๋ีใหม่เมือง

โครงกำรวันบัณฑิตน้อย
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

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

9,900.00 12,000.00 14,400.00 20,000 0 % 20,000
0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000
0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

956,783.00 745,419.00 833,696.00 706,500 645,000

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0
30,000.00 39,962.00 40,000.00 50,000 -40 % 30,000

0.00 0.00 39,670.00 0 100 % 10,000
0.00 0.00 0.00 0 0 % 0

30,000.00 39,962.00 79,670.00 50,000 40,000

0.00 0.00 0.00 0 100 % 24,000
0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000
0.00 0.00 0.00 0 44,000

986,783.00 1,165,253.00 1,044,986.00 926,500 907,000

โครงกำรข่วงกิจกรรมเด็กและเยำวชน ต.แม่สำบ

โครงกำรฝึกอบรมค่ำยภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร
(English Camp)

โครงกำรจ้ำงเด็กนักเรียนนักศึกษำท ำงำนในช่วงปิดภำคเรียน
โครงกำรปลูกป่ำขอฝนวันพืชมงคล (ผำยอง)

โครงกำรอบรมกำรสืบสำนงำนประเพณีป๋ีใหม่เมือง ดัวหัวสระเกล้ำ
แบบเบ้ำล้ำนนำ

รวมค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุกำรเกษตร
วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุส ำนักงำน
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

โครงกำรอบรมเยำวชนแม่สำบร่วมใจท ำขนมไทยพ้ืนบ้ำนสร้ำงอำชีพ

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบด าเนินงาน

ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0.00 0.00 0.00 0 100 % 4,300
0.00 0.00 0.00 0 100 % 22,800

0.00 0.00 0.00 20,250 -100 % 0
0.00 0.00 28,700.00 0 0 % 0
0.00 0.00 28,700.00 20,250 27,100
0.00 0.00 28,700.00 20,250 27,100

97,000.00 120,000.00 60,000.00 40,000 -100 % 0
97,000.00 120,000.00 60,000.00 40,000 0
97,000.00 120,000.00 60,000.00 40,000 0

1,367,103.00 1,700,792.00 1,780,419.90 1,618,750 1,612,340

โต๊ะท ำงำน
ครุภัณฑ์ดนตรีและนำฏศิลป์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน

กีตำร์โปร่ง
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0.00 0.00 0.00 615,100 116.06 % 1,329,000
0.00 0.00 0.00 0 100 % 42,000
0.00 0.00 0.00 410,440 27.59 % 523,680
0.00 0.00 0.00 63,000 -10.1 % 56,640
0.00 0.00 0.00 1,088,540 1,951,320
0.00 0.00 0.00 1,088,540 1,951,320

0.00 0.00 10,000.00 0 100 % 10,000

0.00 17,340.00 13,800.00 30,000 -33.33 % 20,000

0.00 0.00 10,000.00 0 0 % 0
0.00 0.00 0.00 555,570 60.11 % 889,500
0.00 17,340.00 33,800.00 585,570 919,500

650,518.02 591,686.04 479,467.66 615,600 -7.24 % 571,000
650,518.02 591,686.04 479,467.66 615,600 571,000
650,518.02 609,026.04 513,267.66 1,201,170 1,490,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
รวมงบบุคลากร

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพ่ิมต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง

เงินเดือนพนักงำน
เงินประจ ำต ำแหน่ง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าวัสดุ
ค่ำอำหำรเสริม (นม)

สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
รวมค่าใช้สอย

โครงกำรฝึกอบรมกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถของเด็กปฐมวัย

โครงกำรทัศนศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กในสังกัด อบต.แม่สำบ

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
โครงกำรตลำดนัดวิชำกำรทำงกำรศึกษำ อบต.แม่สำบ

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมค่าวัสดุ
รวมงบด าเนินงาน
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0.00 0.00 0.00 0 100 % 13,500
0.00 0.00 0.00 0 100 % 16,050
0.00 0.00 0.00 0 29,550
0.00 0.00 0.00 0 29,550

1,078,800.00 1,016,960.00 937,960.00 901,600 -8.25 % 827,200
1,078,800.00 1,016,960.00 937,960.00 901,600 827,200
1,078,800.00 1,016,960.00 937,960.00 901,600 827,200
1,729,318.02 1,625,986.04 1,451,227.66 3,191,310 4,298,570

56,380.00 68,100.00 68,280.00 70,000 -100 % 0
56,380.00 68,100.00 68,280.00 70,000 0
56,380.00 68,100.00 68,280.00 70,000 0
56,380.00 68,100.00 68,280.00 70,000 0

3,152,801.02 3,394,878.04 3,299,927.56 4,880,060 5,910,910

รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

ชุดโต๊ะและเก้ำอ้ีนักเรียนอนุบำลแบบมีตู้เก็บหนังสือ
รวมค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กำรศึกษำ
ชุดโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้ำอ้ี ส ำหรับ 6 คน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน

งบด าเนินงาน

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ
รวมแผนงานการศึกษา

รวมค่าวัสดุ
รวมงบด าเนินงาน
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000
0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000
0.00 0.00 0.00 50,000 -40 % 30,000
0.00 0.00 0.00 50,000 110,000
0.00 0.00 0.00 50,000 110,000

0.00 0.00 0.00 59,000 -100 % 0
0.00 0.00 0.00 59,000 0
0.00 0.00 0.00 59,000 0

100,000.00 75,000.00 75,000.00 50,000 -100 % 0
100,000.00 75,000.00 75,000.00 50,000 0
100,000.00 75,000.00 75,000.00 50,000 0
100,000.00 75,000.00 75,000.00 159,000 110,000
100,000.00 75,000.00 75,000.00 159,000 110,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
โครงกำรจัดงำนกีฬำประชำชนสะเมิงสัมพันธ์

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน

ครุภัณฑ์กำรเกษตร
เคร่ืองพ่นหมอกควัน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าใช้สอย
รวมงบด าเนินงาน

โครงกำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ
โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคไข้เลือดออก

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
รวมแผนงานสาธารณสุข

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0.00 373,296.00 437,650.00 468,800 35.29 % 634,260
0.00 10,620.67 14,670.00 5,400 -100 % 0
0.00 0.00 39,968.00 42,000 0 % 42,000
0.00 383,916.67 492,288.00 516,200 676,260
0.00 383,916.67 492,288.00 516,200 676,260

0.00 32,430.00 36,230.00 55,000 -17.27 % 45,500
0.00 0.00 0.00 0 100 % 18,000
0.00 0.00 0.00 5,000 -100 % 0
0.00 32,430.00 36,230.00 60,000 63,500

0.00 11,330.00 3,480.00 20,000 0 % 20,000

30,325.00 0.00 0.00 0 0 % 0

0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวมงบบุคลากร
งบด าเนินงาน

เงินประจ ำต ำแหน่ง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงำน
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

โครงกำรฝึกอบรมและส่งเสริมอำชีพกำรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ิมประสิทธิภำพเตำอบ
ดอกเก๊กฮวย หญ้ำหวำนและกำรศึกษำดูงำน ปี 2557

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร

รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

ค่ำเช่ำบ้ำน
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)
0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000
0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000
0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000
0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000
0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000
0.00 0.00 30,000.00 0 0 % 0
0.00 0.00 20,000.00 0 0 % 0

0.00 0.00 20,000.00 0 0 % 0

0.00 0.00 20,000.00 0 0 % 0

0.00 0.00 10,000.00 0 0 % 0

0.00 0.00 30,000.00 0 0 % 0
0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0
0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0
0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0
0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0
0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0
0.00 0.00 0.00 10,100 0 % 10,100
0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

30,325.00 11,330.00 133,480.00 160,100 140,100
30,325.00 43,760.00 169,710.00 220,100 203,600

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรขนมสตรอเบอร่ีชีสพำย

โครงกำรอบรมพัฒนำอำชีพกำรแปรรูปผลผลิตจำกดอกเก๊กฮวยและ
หญ้ำหวำน

โครงกำรอบรมอำชีพกำรนวดสปำด้วยสมุนไพรในท้องถ่ิน

โครงกำรอบรมพัฒนำอำชีพกำรแปรรูปผลผลิตจำกกระเทียมสดและ
กระเทียมแห้ง

โครงกำรอบรมพัฒนำอำชีพกำรแปรรูปผลผลิตจำกกล้วย

โครงกำรอบรมกำรผลิตรน้ ำยำล้ำงจำน น้ ำยำซักผ้ำ สบู่เหลว
โครงกำรอบรมพัฒนำอำชีพกำรท ำขนมทองพับ ทองม้วน

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรท ำพวงกุญแจ
โครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรพับเหรียญโปรยทำน

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรท ำขนมบัวลอยเบญจรงค์
โครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรท ำดอกไม้กระดำษ

รวมงบด าเนินงาน

อบรมพัฒนำอำชีพจักสำนส ำหรับผู้สูงอำยุ
รวมค่าใช้สอย

ฝึกอบรมอำชีพกำรสำนเส้นพลำสติก
พัฒนำศักยภำพผู้น ำกลุ่มสตรีต ำบลแม่สำบ

ฝึกอบรมอำชีพกำรท ำผลิตภัณฑ์ยำดมสมุนไพรและยำหม่อง
ฝึกอบรมอำชีพกำรนวดผ่อนคลำยและกำรนวดคลำยเส้น

ฝึกอบรมอำชีพกำรท ำเทียนหอมแฟนซี
ฝึกอบรมอำชีพกำรท ำน้ ำเต้ำหู้
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0.00 0.00 0.00 0 100 % 4,300
0.00 0.00 0.00 0 4,300
0.00 0.00 0.00 0 4,300

100,000.00 100,000.00 0.00 0 0 % 0
100,000.00 100,000.00 0.00 0 0
100,000.00 100,000.00 0.00 0 0
130,325.00 527,676.67 661,998.00 736,300 884,160
130,325.00 527,676.67 661,998.00 736,300 884,160

งบลงทุน

รวมเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน

รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม
รวมค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

212,280.00 167,025.00 242,296.45 402,330 13.46 % 456,480
0.00 0.00 0.00 6,600 -90 % 660

42,000.00 19,194.00 39,968.00 42,000 0 % 42,000
94,440.00 108,000.00 72,000.00 108,000 0 % 108,000
58,560.00 12,000.00 8,000.00 12,000 0 % 12,000

407,280.00 306,219.00 362,264.45 570,930 619,140
407,280.00 306,219.00 362,264.45 570,930 619,140

0.00 68,451.00 20,320.00 55,000 -5.45 % 52,000

34,200.00 20,951.00 18,000.00 33,000 9.09 % 36,000
7,278.00 3,832.00 0.00 0 0 % 0

14,743.00 0.00 0.00 0 0 % 0
56,221.00 93,234.00 38,320.00 88,000 88,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน
เงินประจ ำต ำแหน่ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงำน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

ค่ำเช่ำบ้ำน

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
รวมงบบุคลากร

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง

รวมค่าตอบแทน
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

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

21,460.00 20,290.00 8,330.00 30,000 0 % 30,000

0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0
21,460.00 29,290.00 8,330.00 230,000 130,000
77,681.00 122,524.00 46,650.00 318,000 218,000

0.00 0.00 0.00 0 100 % 3,200
0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,500

0.00 0.00 0.00 0 100 % 22,000

0.00 0.00 0.00 0 100 % 7,900
0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,800
0.00 0.00 0.00 0 41,400
0.00 0.00 0.00 0 41,400

484,961.00 428,743.00 408,914.45 888,930 878,540

รวมงบด าเนินงาน
งบลงทุน

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้สอย

รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส ำหรับกระดำษ A3
เคร่ืองส ำรองไฟขนำด 800 VA

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผลแบบท่ี 1
(จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)

ตู้บำนเล่ือนกระจก ขนำด 4 ฟุต
ตู้เหล็ก 2 บำน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

204,550.00 200,331.50 172,270.00 282,500 -49.43 % 142,860
204,550.00 200,331.50 172,270.00 282,500 142,860
204,550.00 200,331.50 172,270.00 282,500 142,860

0.00 0.00 43,000.00 0 0 % 0
0.00 0.00 43,000.00 0 0 % 0
0.00 0.00 43,000.00 0 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0 100 % 174,900

179,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000
148,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0

0.00 0.00 0.00 276,600 -100 % 0

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่ำต่อเติมหรือดัดแปลงอำคำรบ้ำนพัก

รวมงบด าเนินงาน
งบลงทุน

วัสดุก่อสร้ำง
รวมค่าวัสดุ

งบด าเนินงาน
ค่าวัสดุ

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำยบ้ำนนำกู่ 
บริเวณสวนนำยศัตรำวุธ บ้ำนนำกู่ หมู่ท่ี 9

โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กและโรงจอดรถ
โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีจอดรถ อบต.แม่สำบ

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทำงเข้ำโรงเรียนอนุบำลแม่
สำบดรุณศึกษำ

โครงกำรก่อสร้ำงระบบอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์ 
แบบเรือนกระจก

โครงกำรต่อเติมหลังคำ ศพด.แม่ตุงติง(2)
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

โครงกำรต่อเติมหลังคำ ศพด.นำกู่
โครงกำรต่อเติมหลังคำ ศพด.แม่ตุงติง(1)
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0.00 0.00 0.00 162,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 342,500 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 60,500 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 145,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 66,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 115,500 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 151,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 168,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 200,000 -100 % 0
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสำยทำงทุ่งป่ำแขม 
บ้ำนงำแมง หมู่ท่ี 3

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบนวัดอมลอง หมู่ท่ี 2

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้ำนแม่คนิน 
บ้ำนง้ิวเฒ่ำ หมู่ท่ี 8

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเข้ำ
หอเจ้ำบ้ำน บ้ำนแม่ตุงติง หมู่ท่ี 5

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยตรงข้ำม
โรงน้ ำด่ืม บ้ำนแม่ตุงติง หมู่ท่ี 5

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 5 
บ้ำนทุ่งยำว หมู่ท่ี 10

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยกองกลำง
สำยบนและทำงไปโรงสีข้ำว SML จ ำนวน 2 ช่วง 
บ้ำนหำดส้มป่อย หมู่ท่ี 7

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำยห้วยยำงไฟ 
บ้ำนขุนสำบ หมู่ท่ี 6

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจุดหย่อมบ้ำนวัด
(ต่อจำกถนน คสล.เดิม) บ้ำนปำงเติม หมู่ท่ี 4
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0.00 0.00 0.00 146,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 93,900 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 84,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 342,500 -100 % 0

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

0.00 0.00 144,000.00 0 0 % 0

ขุดบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 1

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสำยทำงไปห้วย
ไม้ยำง(ต่อจำกโครงกำรเดิม)

ขุดบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 5
ขุดบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 7

ขุดบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 3
ขุดบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 4

ขุดบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน  หมู่ท่ี 6
ขุดบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 10

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงบ้ำนตะวันออก 
(ต่อจำกถนน คสล.เดิม) บ้ำนง้ิวเฒ่ำ หมู่ท่ี 8

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณสำยน้ ำบ่อถ้ ำ บ้ำนแม่ขำน หมู่ท่ี 1

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหย่อมบ้ำน
ขุนสำบใต้ ซอย 1 บ้ำนขุนสำบ หมู่ท่ี 6

ขุดบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 2

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.2ช่วง บริเวณซอยกลำงบน
และ บริเวณซอยบ้ำน ผญบ.

ขุดบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 8
ขุดบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 9
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0.00 0.00 127,000.00 0 0 % 0

0.00 0.00 299,000.00 0 0 % 0

0.00 0.00 151,500.00 0 0 % 0

0.00 0.00 149,000.00 0 0 % 0

0.00 0.00 60,500.00 0 0 % 0
0.00 0.00 140,000.00 0 0 % 0
0.00 0.00 103,000.00 0 0 % 0
0.00 0.00 67,000.00 0 0 % 0
0.00 0.00 120,000.00 0 0 % 0
0.00 0.00 120,000.00 0 0 % 0
0.00 0.00 109,000.00 0 0 % 0
0.00 0.00 172,000.00 0 0 % 0
0.00 0.00 245,500.00 0 0 % 0
0.00 0.00 298,000.00 0 0 % 0
0.00 0.00 117,000.00 0 0 % 0
0.00 0.00 111,000.00 0 0 % 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณซอย5
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณซอย6

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณจุดหย่อมบ้ำนตะวันตก
(ทุ่งโป่ง)

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณจุดหย่อมบ้ำนตะวันออก
(ต่อจำกโครงกำรเดิม)

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณจุดกองกลำงสำยบน
(ต่อจำกโครงกำรเดิม)

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณจุดวัดอมลองต่อ
ห้วยไม้ยำง(ต่อจำกโครงกำรเดิม)

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณถนนสำยแม่ตุงติง-ทุ่งโป่ง
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวรซอยทุ่งป่ำคำ

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณถนนทำงไปทุ่งผักเฮือด
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณถนนทำงไปผำยอง

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณซอยบ้ำนหล่ำย
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณซอยวัดขุนสำบ

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณซอยข้ำงวัดแม่ขำน
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณซอยบ้ำนขุนสำบใต้

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณซอยกลำงบ้ำน
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณซอยก่ิวคอล้อ
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

296,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

298,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

295,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

97,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0 100 % 114,000

0.00 0.00 0.00 0 100 % 221,000

0.00 0.00 0.00 0 100 % 32,000

0.00 0.00 0.00 0 100 % 76,000

0.00 0.00 0.00 0 100 % 281,000
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยโบสถ์ขุนอมลอง บ้ำนนำกู่ หมู่ท่ี 9

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้ำนนำยด ำ  บ้ำนขุนสำบ หมู่ท่ี 6

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้ำนนำยปุ๊ด บ้ำนขุนสำบ หมู่ท่ี 6

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอย 2 (บ้ำนขุนสำบใต้) บ้ำนขุนสำบ หมู่ท่ี 6

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยข้ำงบ้ำนนำยสุบรรณ บ้ำนหำดส้มป่อย หมู่ท่ี 7

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนปำงเติม หมู่ท่ี 4

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนปำงเติม หมู่ท่ี4

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนง้ิวเฒ่ำ หมู่ท่ี8

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนนำกู่ หมู่ท่ี9
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0.00 0.00 0.00 0 100 % 111,000

0.00 0.00 0.00 0 100 % 311,000

0.00 0.00 0.00 0 100 % 290,000

149,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0
148,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0
140,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0
145,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0
148,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0
149,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0
147,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0
149,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0
146,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0 100 % 346,000

0.00 0.00 0.00 79,000 -100 % 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยโรงสีข้ำว SML (2 ช่วง) บ้ำนหำดส้มป่อย หมู่ 7

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยสันนำกู่ บ้ำนง้ิวเฒ่ำ หมู่ท่ี 8

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยเสำสัญญำณโทรศัพท์ บ้ำนอมลอง หมู่ท่ี 2

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในพ้ืนท่ี
ต ำบลแม่สำบ บริเวณหย่อมบ้ำนขุนสำบใต้ ซอย.4 
บ้ำนขุนสำบ  หมู่ท่ี 6

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณถนนสำยห้วยเห๊ียะ บ้ำนปำงเติม หมู่ท่ี 4

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0.00 0.00 0.00 0 100 % 232,000

0.00 0.00 0.00 310,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000

0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000

0.00 105,000.00 128,000.00 0 0 % 0

100,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

0.00 95,000.00 0.00 0 0 % 0

0.00 94,000.00 0.00 0 0 % 0

โครงกำรขยำยพ้ืนผิวจรำจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสำยบ้ำนทุ่งยำวหมู่ท่ี 10 - บ้ำนขุนสำบหมู่ท่ี 6

โครงกำรขุดบ่อขยะประจ ำหมู่บ้ำน ม.1

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้ำนแม่ขำน หมู่ท่ี 1

โครงกำรก่อสร้ำงลำนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณฌำปนสถำนบ้ำนแม่
ตุงติง ม.5

โครงกำรก่อสร้ำงป้ำยโรงเรียน พร้อมประตู และร้ัว คสล.โรงเรียนแม่
สำบดรุณศึกษำ

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสำยบ้ำนทุ่งยำว(ต่อจำกโครงกำรเดิม) 
บ้ำนทุ่งยำว หมู่ท่ี 10

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก 
บริเวณซอยข้ำงบ้ำนนำยสม วรรณะ บ้ำนแม่ตุงติง หมู่ท่ี 5

โครงกำรปรับปรุงพ้ืนผิวจรำจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 1 บ้ำนแม่ขำน (จุดกองกลำงสำยบน)

โครงกำรปรับปรุงพ้ืนผิวจรำจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนภำยในหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 1 บ้ำนแม่ขำน
(จุดกองกลำงสำยกลำง)
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0.00 70,000.00 0.00 0 0 % 0

0.00 126,000.00 0.00 0 0 % 0

0.00 192,000.00 0.00 0 0 % 0

0.00 283,500.00 0.00 0 0 % 0

0.00 94,500.00 0.00 0 0 % 0

0.00 183,500.00 0.00 0 0 % 0

0.00 95,200.00 0.00 0 0 % 0

โครงกำรปรับปรุงพ้ืนผิวจรำจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนภำยในหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 7 บ้ำนหำดส้มป่อย
(จุดซอยทำงไปพระธำตุฯ ต่อ ถนน คสล.เดิม)

โครงกำรปรับปรุงพ้ืนผิวจรำจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนภำยในหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 8 บ้ำนง้ิวเฒ่ำ (ซอยกองบน)

โครงกำรปรับปรุงพ้ืนผิวจรำจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนภำยในหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 4 บ้ำนปำงเติม 
(จุดบ้ำนวันตกถึงบ้ำนหัวทุ่ง)

โครงกำรปรับปรุงพ้ืนผิวจรำจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนภำยในหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 5 บ้ำนแม่ตุงติง
(จุดกองกลำง)

โครงกำรปรับปรุงพ้ืนผิวจรำจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนภำยในหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 10 บ้ำนทุ่งยำว (ซอย 4)

โครงกำรปรับปรุงพ้ืนผิวจรำจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนภำยในหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 3 บ้ำนงำแมง
(จุดทำงไปทุ่งป่ำแขม)

โครงกำรปรับปรุงพ้ืนผิวจรำจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนภำยในหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 10 บ้ำนทุ่งยำว (จุดโค้งหัวบ้ำน)
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0.00 192,200.00 0.00 0 0 % 0

0.00 239,000.00 0.00 0 0 % 0

0.00 0.00 0.00 51,000 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 195,800 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0 100 % 160,000
0.00 0.00 123,600.00 0 0 % 0
0.00 0.00 0.00 22,900 -100 % 0
0.00 0.00 0.00 103,600 -100 % 0

2,735,000.00 1,769,900.00 2,914,100.00 3,215,800 2,948,900
2,735,000.00 1,769,900.00 2,914,100.00 3,215,800 2,948,900
2,939,550.00 1,970,231.50 3,086,370.00 3,498,300 3,091,760
3,424,511.00 2,398,974.50 3,495,284.45 4,387,230 3,970,300

ปรับปรุงหลังคำห้องประชุม อบต.แม่สำบ

โครงกำรปรับปรุงหลังคำ ท่ีท ำกำร อบต.แม่สำบ
ปรับปรุง/ต่อเติม ห้องท ำงำนกองคลัง

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง
โครงกำรปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน บ้ำนงำแมง

ปรับปรุงรำงระบำยน้ ำข้ำงทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แบบมีฝำปิดคอนกรีต บ้ำนทุ่งยำว หมู่ท่ี 10

ซ่อมแซมถนนโดยกำรลงลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย 
ถนนสำยหย่อมบ้ำนตะวันออก บ้ำนง้ิวเฒ่ำ หมู่ท่ี 8

โครงกำรปรับปรุงพ้ืนผิวจรำจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนภำยในหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 8 บ้ำนง้ิวเฒ่ำ  
(ซอยบ้ำนง้ิวเฒ่ำใต้)

โครงกำรปรับปรุงพ้ืนผิวจรำจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนภำยในหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 9 บ้ำนนำกู่ 
(ถนนเข้ำบ้ำนขุนอมลอง)

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

50,978.00 41,834.00 31,147.00 59,600 19.04 % 70,950
0.00 0.00 0.00 4,905,600 5.21 % 5,161,200
0.00 0.00 0.00 2,165,600 -0.26 % 2,160,000

64,000.00 72,000.00 66,000.00 78,000 0 % 78,000
80,300.00 226,146.50 196,006.75 200,000 -50 % 100,000
49,400.00 125,378.69 113,000.00 125,000 4 % 130,000

106,000.00 128,000.00 127,000.00 138,720 0.2 % 139,000
350,678.00 593,359.19 533,153.75 7,672,520 7,839,150
350,678.00 593,359.19 533,153.75 7,672,520 7,839,150
350,678.00 593,359.19 533,153.75 7,672,520 7,839,150
350,678.00 593,359.19 533,153.75 7,672,520 7,839,150

14,353,758.05 17,594,583.14 16,680,153.90 28,500,000 28,500,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ

งบกลาง
งบกลาง

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวมแผนงานงบกลาง
รวมทุกแผนงาน

รวมงบกลาง
รวมงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.)
รวมงบกลาง

ส ำรองจ่ำย
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

เบ้ียยังชีพคนพิกำร
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
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รวม 7,839,150 บาท
รวม 7,839,150 บาท
รวม 7,839,150 บาท

จ ำนวน 70,950 บำท

จ ำนวน 5,161,200 บำทเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ

เพ่ือส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนำยจ้ำงในอัตรำ
ร้อยละ  5  ให้แก่พนักงำนจ้ำงของ อบต.แม่สำบ  
โดยถือปฏิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
-หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท., และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 9 
 ลงวันท่ี 22  มกรำคม 2557 เร่ือง  กำรจ่ำยเงินเบ้ียประกันสังคมของ
 พนักงำนจ้ำง
-หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 81
 ลว. 10  กรกฎำคม  2557 เร่ือง  ประกำศ ก.จ ก.ท ก.อบต. เร่ืองมำตรฐำน
 ท่ัวไปเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 3)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ
อ ำเภอสะเมิง   จังหวัดเชียงใหม่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 28,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป แยกเป็น

เพ่ือจ่ำยเป็นเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบ้ียงยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ.2552   จ านวน 642 ราย
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว1234 
ลงวันท่ี 23  มิถุนำยน  2560  เร่ือง กำรซักซ้อมแนวทำงกำรต้ังงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกำร
สร้ำงหลักประกันรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ และรำยกำรเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยสนับ
สนุนสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรและทุพพลภำพ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
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จ ำนวน 2,160,000 บำท

จ ำนวน 78,000 บำท

เบ้ียยังชีพคนพิกำร

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เพ่ือจ่ำยเป็นเบ้ียยังชีพคนพิกำร  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรจ่ำยเบ้ียควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฯ
พ.ศ.2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559   จ านวน 225 ราย 
 โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว1234 
ลงวันท่ี 23  มิถุนำยน  2560  เร่ือง กำรซักซ้อมแนวทำงกำรต้ังงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกำร
สร้ำงหลักประกันรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ และรำยกำรเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยสนับ
สนุนสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรและทุพพลภำพ

เพ่ือจ่ำยเป็นเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฯ 
พ.ศ.2548  จ านวน 13 ราย 
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว1198
ลงวันท่ี 20  มิถุนำยน  2560 เร่ืองแนวทำงกำรจัดต้ังงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 รำยกำรเงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับสนับสนุน
กำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
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จ ำนวน 100,000 บำทส ำรองจ่ำย
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเผชิญเหตุ กรณีเหตุฉุกเฉินจ ำเป็นเร่งด่วน ซ่ึงไม่
สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำได้ เช่น เหตุสำธำรณภัยต่ำงๆ  (อุทกภัย,วำตภัย, 
ภัยแล้ง,ภัยหนำว,อัคคีภัยฯลฯ) หรือกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องจ่ำยนอกเหนือจำก
ท่ีงบประมำณต้ังไว้ หรือกรณีท่ีมีหนังสือส่ังกำรให้เบิกจ่ำยจำกเงินประเภทน้ี 

โดยถือปฏิบัติตำม
 -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท.0313.4/ ว 667
  ลว.12 มีนำคม 2545  เร่ืองกำรช่วยเหลือประชำชนกรณีเกิดสำธำรณภัย
  ของ อปท.
 -หนังสือกระทรวงมหำดไทยท่ี มท 0808.2/ว 3215 ลว. 6 มิถุนำยน 2559
  เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือช่วยเหลือประชำชนกรณีเกิด
  สำธำรณภัย ของ อปท
 -หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.2/ว 76
  ลว.13 มกรำคม 2558  เร่ืองกำรเตรียมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยหนำว
 -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.2/ว 4515
  ลว. 11 สิงหำคม 2558  เร่ืองกำรเตรียมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย
  น้ ำท่วมฉับพลัน น้ ำป่ำไหลหลำก และ ดินถล่ม
 -หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 526
  ลว. 8  มีนำคม 2560  เร่ืองกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันและแก้ไข
  ปัญหำภัยแล้งปี 2560
 -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0684 
  ลว. 8 กุมภำพันธ์ 2560 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฎิบัติส ำหรับองค์กร
  ปกครองส่วนท้องถ่ินในกำรช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน
  ท่ีประสบสำธำรณภัยตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
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จ ำนวน 130,000 บำทรำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
เพ่ือจ่ำยเป็น
1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลแม่สำบ   จ านวน 80,000 
บาท  โดยจ่ำยสมทบไม่น้อยว่ำร้อยละ 40 ของจ ำนวนเงินท่ีได้รับอุดหนุนจำก
ส ำนักงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพ คือ คนละ 45 บำท
โดยคิดจำกจ ำนวนประชำกรของต ำบล จ ำนวน 3,326 คน 
ข้อมูล ณ.วันท่ี 1 กรกฎำคม 2560 
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 2199
 ลว. 10 พฤศจิกำยน  2552
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 1514
 ลว. 26 กรกฎำคม 2554
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ีมท. 0037/3/ว. 20502  ลว. 2 ธ.ค. 2553
 เร่ืองซักซ้อมควำมเข้ำใจกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ
 ระดับท้องถ่ิน ปี 2554  
-ประกำศคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เร่ืองกำรก ำหนด
 หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้ อปท ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุน
 หลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.2557

2.เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลแม่สำบ   จ านวน 50,000 บาท
โดยจ่ำยสมทบในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยึดหลักหุ้นส่วนกำรพัฒนำ
ประชำชน 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1 ส่วน และรัฐบำล 1 ส่วน
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0891.4 / ว2502 ลว. 20 ส.ค. 2553
 เร่ืองแนวทำงสนับสนุนกำรด ำเนินงำนกองทุนสวัสดิกำรชุมชนขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2/ว4295 
 ลว. 3 ส.ค. 2560 เร่ืองกำรด ำเนินกำรสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน
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จ ำนวน 139,000 บำทเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.)
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน
โดยค ำนวณจำกยอด 1% ของเงินรำยได้ไม่รวมเงินอุดหนุน
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน
 ด่วนมำก ท่ี มท 0808.5/ ว 28  ลว. 21  กรกฎำคม  2559
 เร่ืองซักซ้อมกำรส่งเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
-พรบ.บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2500
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2546 
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รวม 8,198,060 บาท
รวม 5,037,060 บาท
รวม 2,571,120 บาท

จ ำนวน 514,080 บำท

จ ำนวน 42,120 บำท

จ ำนวน 42,120 บำท

จ ำนวน 86,400 บำท

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งผู้บริหำรท้องถ่ิน ได้แก่
1.ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
จ ำนวน 1 อัตรำ อัตรำละ 1,750 บำท/เดือน

2.ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
จ ำนวน 2 อัตรำ อัตรำละ 880 บำท/เดือน
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
จ ำนวน 1 อัตรำ อัตรำละ 7,200 บำท/เดือน
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษแก่ผู้บริหำรท้องถ่ินได้แก่
1.ค่ำตอบแทนพิเศษนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
จ ำนวน 1 อัตรำ อัตรำละ 1,750 บำท/เดือน

2.ค่ำตอบแทนพิเศษรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
จ ำนวน 2 อัตรำ อัตรำละ 880 บำท/เดือน
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนของผู้บริหำรท้องถ่ินได้แก่
1.เงินเดือนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน 1 อัตรำ
อัตรำละ 20,400 บำท/เดือน

2.เงินเดือนรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 อัตรำ
อัตรำละ 11,220 บำท/เดือน
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก

เงินเดือนนำยก/รองนำยก

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก
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จ ำนวน 1,886,400 บำทเงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ได้แก่
1.ค่ำตอบแทนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
จ ำนวน 1 อัตรำ อัตรำละ 11,220 บำท/เดือน

2.ค่ำตอบแทนรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
จ ำนวน 1 อัตรำ อัตรำละ 9,180 บำท/เดือน

3.ค่ำตอบแทนเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
จ ำนวน 1 อัตรำ อัตรำละ 7,200 บำท/เดือน

4.ค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
จ ำนวน 18 อัตรำ อัตรำละ 7,200 บำท/เดือน
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
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รวม 2,465,940 บาท
จ ำนวน 1,517,400 บำท

จ ำนวน 96,780 บำท

จ ำนวน 168,000 บำทเงินประจ ำต ำแหน่ง

เงินเดือนพนักงำน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน พร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปี แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
สังกัดส ำนักงำนปลัดฯ จ ำนวน 5 อัตรำ 
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138
ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท.

เพ่ือจ่ำยเป็น
1.เงินค่ำตอบแทนรำยเดือน (ค่ำตอบแทนพิเศษ)
ส ำหรับนักบริหำรงำนท้องถ่ินระดับกลำง (ปลัด อบต.) 
จ ำนวน  1 อัตรำ  อัตรำละ 7,000 บำท/เดือน

2.เงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว จ ำนวน 1 อัตรำ
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล
1.ต ำแหน่งนักบริหำรงำนท้องถ่ินระดับกลำง  (ปลัด อบต.) 
จ ำนวน 1 อัตรำ    อัตรำละ 7,000 บำท/เดือน

2.ต ำแหน่งนักบริหำรงำนท้องถ่ินระดับต้น  (รองปลัดฯ)  
จ ำนวน 1 อัตรำ   อัตรำละ 3,500 บำท/เดือน

3.ต ำแหน่งอ ำนวยกำรระดับต้น  (หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ) 
จ ำนวน 1 อัตรำ   อัตรำละ 3,500 บำท/เดือน
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
โดยถือปฏิบัติตำม
-ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเชียงใหม่ 
เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 31)  
ประกำศวันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ.2559 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
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จ ำนวน 244,320 บำท

จ ำนวน 409,680 บำท

จ ำนวน 29,760 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำง สังกัดส ำนักงำนปลัดฯ
จ ำนวน 3 อัตรำ คือ
1.พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ    จ ำนวน  2 อัตรำ  
2.พนักงำนจ้ำงท่ัวไป          จ ำนวน  1 อัตรำ
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำปี
ให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำสังกัดส ำนักงำนปลัดฯ  จ ำนวน 1 อัตรำ
ท้ังน้ีต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนชดเชยให้แก่พนักงำนจ้ำง
สังกัดส ำนักงำนปลัดฯ  จ ำนวน 2 อัตรำ   คือ
1.พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ    จ ำนวน 1 อัตรำ 
2.พนักงำนจ้ำงท่ัวไป          จ ำนวน 1 อัตรำ 
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
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รวม 2,980,500 บาท
รวม 228,000 บาท

จ ำนวน 180,000 บำท
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ำยเป็น
1.ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรำยงำน และประเมินควำมช ำนำญ
 หรือควำมเช่ียวชำญ ผลงำนวิชำกำรของพนักงำนผู้ขอรับกำรประเมิน
จ ำนวน  5,000 บำท

2.ค่ำตอบแทน,ค่ำท ำขวัญ  ให้แก่พนักงำน,ลูกจ้ำงประจ ำ,
พนักงำนจ้ำงหรือบุคลำกรของ อบต. ตลอดจนบุคคลท่ัวไปท่ีไปปฏิบัติงำน
ฝ่ำอันตรำยเป็นคร้ังครำว หรือกรณีได้รับอุบัติเหตุระหว่ำงปฏิบัติหน้ำท่ี 
จ ำนวน 5,000 บำท

3.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริกำรส่วนต ำบลท่ีผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินและมีสิทธ์ิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนฯ 
จ ำนวน 170,000 บำท
โดยถือปฏิบัติตำม 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ิน
ให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนของ อปท.พ.ศ.2557
-หนังสือ ส ำนักงำน ก.จ, ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว27
ลว. 29 ธันวำคม 2559 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์
เง่ือนไขและวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี

งบด าเนินงาน
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จ ำนวน 18,000 บำท

จ ำนวน 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำนได้
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเร่ือง ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548
โดยถือปฏฺบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน
 พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท.0808.2/ ว 0091 ลงวันท่ี 7 ม.ค. 2559
 เร่ืองแนวทำงและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆตำมระเบียบ
 กระทรวงมหำดไทย

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำของบุตร ของผู้บริหำรและพนักงำน
ส่วนต ำบล ท่ีมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.7/ว 257 
 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำ
 และค่ำเล่ำเรียน

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ค่ำเช่ำบ้ำน
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รวม 1,961,500 บาท
จ ำนวน 600,000 บำทรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร ดังน้ี
1.ค่ำจัดท ำเอกสำร,ค่ำถ่ำยเอกสำร,ค่ำเย็บหรือเข้ำเล่มท ำปกหนังสือ

2.ค่ำโฆษณำและเผยแพร่   
โดยจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยหรือแผงปิดประกำศ ค่ำจ้ำงท ำโปสเตอร์ 
กำรบันทึกภำพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์กำรจัดท ำเว็ปไซต์ ค่ำล้ำงอัดขยำยรูปถ่ำย
กำรจ้ำงโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ในส่ือประเภทต่ำงๆ เช่นวิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
วำรสำรแผ่นพับ ป้ำยประชำสัมพันธ์ ส่ือส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ ฯลฯ

3.ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง  ๆ   
โดยจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงเหมำท ำกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด
ซ่ึงมิใช่กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้ำงครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้ำง
เช่น ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนท่ีรำชกำร ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรรักษำควำมปลอดภัย ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำ
ต้นไม้อำคำรสถำนท่ี ฯลฯ

4.ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ
โดยจ่ำยเป็น ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆท่ีจ ำเป็น รวมถึงค่ำปรับ
ค่ำ พ.ร.บ. ค่ำเบ้ียประกัน รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องหรือมีลักษณะ
ใกล้เคียงและอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ีเพ่ือประโยชน์ต่อรำชกำร 

โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 
 ลงวันท่ี 20  มิถุนำยน 2559  เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
 ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย
 วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ ว 7120
 ลว. 9  ธันวำคม  2559 เร่ืองหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
 ของ อปท.

ค่าใช้สอย
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จ ำนวน 100,000 บำท

3.ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน จัดกิจกรรม นิทรรศกำร ประกวดแข่งขันและงำนพิธี
ต่ำงๆ  จ านวน  10,000 บาท
โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม จัดนิทรรศกำรประกวด กำรแข่งขัน
และงำนพิธีต่ำงๆ สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมของกลุ่มต่ำงๆในต ำบล ซ่ึงอยู่ใน
อ ำนำจหน้ำท่ี โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน
ค่ำตอบแทน เบ้ียเล้ียง ค่ำกระดำษและเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์
ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำป้ำย ค่ำส่ือส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำประชำสัมพันธ์ทำงส่ือต่ำงๆ 
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ ค่ำเตรียม
และตกแต่งสถำนท่ี ค่ำของขวัญ หรือเงินรำงวัล ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น ฯลฯ

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร
เพ่ือจ่ำยเป็น
1.ค่ำรับรอง
1.1ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   จ านวน  5,000 บาท
โดยจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เช่น ค่ำอำหำร 
ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวเน่ืองในกำรเล้ียง
รับรอง รวมท้ังค่ำบริกำรซ่ึงจ ำเป็นต้องจ่ำยท่ีเก่ียวกับกำรรับรอง รวมท้ังเพ่ือ
เป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลท่ีมำนิเทศตรวจงำน 
เย่ียมชม หรือทัศนศึกษำดูงำนฯลฯ

1.2ค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถ่ิน   จ านวน  5,000 บาท 
โดยจ่ำยเป็นค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถ่ิน เช่น ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร รวมถึงค่ำใช้จ่ำย
ท่ีเก่ียวเน่ืองในกำรเล้ียงรับรอง รวมท้ังค่ำบริกำรซ่ึงจ ำเป็นต้องจ่ำยท่ีเก่ียวกับ
กำรรับรอง

2.ค่ำของขวัญ ของรำงวัลหรือเงินรำงวัล      จ านวน  5,000 บาท
โดยจ่ำยเป็นค่ำของขวัญ ของรำงวัล และเงินรำงวัลในงำนพิธีต่ำงๆ หรือ
งำนกิจกรรมต่ำงๆ ของท้องถ่ิน และของท่ีระลึกมอบหรือแลกเปล่ียนให้แก่
หน่วยงำน บุคคล แขกผู้มำเยือน หรือมำช่วยปฏิบัติงำน หรือบริจำคทรัพย์สิน
ช่วยเหลือกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
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4.ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธี พิธีทำงศำสนำ งำนประเพณีและวันส ำคัญต่ำงๆ
  จ านวน  70,000 บาท
โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธีและวันส ำคัญต่ำงๆ เช่น
วันเฉลิมพระชนมพรรษำฯ  กิจกรรมทำงศำสนำและรัฐพิธีต่ำงๆ 
โดยจ่ำยเป็นค่ำ จัดท ำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่ำเตรียมและตกแต่งสถำนท่ี
ผ้ำแพร ผ้ำร้ิว ธงชำติ ธงสัญลักษณ์ ธูปเทียนแพร ดอกไม้ ป้ำยสัญลักษณ์ 
พรมลำดพระบำท โต๊ะหมู่บูชำ พำนพุ่มถวำยสักกำระ  พวงมำลำ พวงมำลัย
ค่ำดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม
ค่ำวงดุริยำงค์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

5.ค่ำพวงมำลัย กระเช้ำ กระเช้ำดอกไม้และพวงมำลำฯลฯ 
 จ านวน  5,000 บาท
เพ่ือใช้ในงำนรัฐพิธี ศำสนพิธี งำนพิธีต่ำงๆ หรือในงำนกิจกำรของ อบต.
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จ ำนวน 200,000 บำท

จ ำนวน 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังผู้บริหำรและ สมำชิกสภำอบต.แม่สำบ 
กรณีครบวำระ ยุบสภำ และแทนต ำแหน่งท่ีว่ำง หรือกรณี กกต.ส่ังให้มีกำร
เลือกต้ังใหม่ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดรณรงค์ ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้
ทรำบถึงสิทธิและหน้ำท่ีและกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง ในกำรเลือกต้ังสภำ
ผู้แทน รำษฎรและหรือสมำชิกวุฒิสภำ 
โดยถือปฏิบัติตำม 
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0890.4/ว 3992
  ลว. 2  ตุลำคม  2556 
- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0890.4/468
  ลว. 17  มกรำคม 2556
- ระเบียบคณะกรรมกำรเลือกต้ัง ว่ำด้วยกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถ่ิน
  หรือผู้บริหำรท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2556

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังนำยกฯและสมำชิกสภำฯ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของผู้บริหำรท้องถ่ิน
สมำชิกสภำฯ พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงรวมถึงผู้ท่ีได้รับ
ค ำส่ังจำกนำยกฯ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี เพ่ือประโยชน์ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล โดยจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม และค่ำลงทะเบียนกำรฝึกอบรม
ประชุมสัมมนำ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำบริกำรจอดรถ
ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  
ท้ังน้ีให้รวมถึง ค่ำธรรมเนียมป้ำยยำนพำหนะ ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียม
ท่ีดิน หรือค่ำธรรมเนียมใดๆ ท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยน้ีได้
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
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จ ำนวน 100,000 บำท

จ ำนวน 200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน  ค่ำอุปกรณ์กีฬำ  ค่ำจ้ำงเหมำ
จัดเตรียมสนำมกีฬำ จัดเตียมสถำนท่ีแข่งขัน  ค่ำถ้วยรำงวัลเหรียญรำงวัล 
ค่ำเงินรำงวัลหรือของรำงวัล รวมถึงค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำย
ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ 
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำม
ม่ันคง ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 164
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว1347 ลว. 19 พฤษภำคม 2541
 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ  ของ อปท. 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
 กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนสตรอเบอร่ีและของดีอ ำเภอสะเมิง
ประจ ำปี พ.ศ. 2561 เช่น ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำซุ้มนิทรรศกำรและแสดง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน, ค่ำจ้ำงเหมำท ำรถขบวน,ค่ำจ้ำงเหมำจัดรูปขบวน ,รวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวข้อง
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรท่องเท่ียวและบริกำรสุขภำพ เช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้ำ 153 
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว1347 ลว.19 พฤษภำคม 2541
 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ  ของ อปท. 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 
 กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

โครงกำรจัดงำนสตรอเบอร่ีและของดีอ ำเภอสะเมิง

โครงกำรกีฬำประชำชนต ำบลแม่สำบต้ำนภัยยำเสพติด
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จ ำนวน 100,000 บำท

จ ำนวน 10,000 บำท

โครงกำรชุมชนปลอดขยะต้นแบบ
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรชุมชนปลอดขยะต้นแบบ 
โดยจ่ำยเป็น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุและอุปกรณ์ในกำรท ำปุ๋ยหมัก ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ในกำรรับซ้ือขยะ ค่ำจ้ำงเหมำรถรับส่ง ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ 
รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป็นฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมและ
พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม)  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 153
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0810.5/ว.0594
 ลว. 6 กุมภำพันธ์ 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำม
 แผนปฏิบัติกำร "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตำมแนวทำง "ประชำรัฐ" ระยะ 1 ปี
 (พ.ศ.2559-2560)
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
 กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำแผนชุมชนและ
ทบทวนแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ เช่น 
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม  ค่ำป้ำย ค่ำตอบแทนวิทยำกร และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
(สอดคล้องกับยุทธศำตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล) 
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี   พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 168
โดยถือปฏิบัติตำม
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 856 ลว. 12  มีนำคม 2553
  เร่ือง กำรสนับสนุนกำรขับเคล่ือนแผนชุมชนสู่กำรพัฒนำท้องถ่ินและจังหวัด
  แบบบูรณำกำร
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797
  ลว. 10  ตุลำคม  2559  เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำและประสำน
  แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี(พ.ศ. 2561 - 2564) ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
  กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

โครงกำรประชุมเชิงปฎิบัติกำรเพ่ือกำรจัดท ำแผนชุมชนและปรับปรุงแผนพัฒนำ
ท้องถ่ินส่ีปี
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จ ำนวน 6,500 บำท

จ ำนวน 200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจถ่ำยโอนกำรควบคุมไฟป่ำ 
โดยเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน เช่น
ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำยรณรงค์ประชำสัมพันธ์ ค่ำเบ้ียเล้ียงกำรปฏิบัติงำน
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป็น ฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมและ
พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม) ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้ำ 154
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 2360
ลว. 2 พฤศจิกำยน 2558 เร่ืองกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือจัดกำรปัญหำไฟป่ำ
และหมอกควันประจ ำปี 2559

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม สัมมนำ ทัศนศึกษำดูงำนภำยใน หรือ 
ต่ำงประเทศของผู้บริหำร พนักงำน พนักงำนจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ สมำชิกสภำฯ
ผู้น ำชุมชนตัวแทนกลุ่มต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำศักยภำพ และประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนต่ำงๆ โดยจ่ำยเป็น ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำบ ำรุงสถำนท่ี
ค่ำของขวัญของท่ีระลึก ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น
(สอดคล้องกับยุทธศำตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล) 
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี   พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 167
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2543 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
 กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

โครงกำรฝึกอบรมและทัศนศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ

โครงกำรป้องกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควันไฟป่ำต ำบลแม่สำบ
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จ ำนวน 50,000 บำท

จ ำนวน 10,000 บำท

โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันไฟป่ำ

โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม  
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม
อำสำสมัครป้องกันไฟป่ำต ำบลแม่สำบ  
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมและ
พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม )  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้ำ 154
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 2360
 ลว 2  พฤศจิกำยน  2558 เร่ือง  กำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือจัดกำรปัญหำ
 ไฟป่ำและหมอกควันประจ ำปี 2559
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
 กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพ้ืนท่ี
ต ำบลแม่สำบโดยจ่ำยเป็น ค่ำป้ำยไวนิลรณรงค์ ค่ำจ้ำงจัดท ำซุ้มนิทรรศกำร
เงินรำงวัลกำรประกวดแข่งขัน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น  
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำม
ม่ันคง ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน ) 
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้ำ 164
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว1102 
 ลว. 1 กรกฎำคม  2557 เร่ือง มำตรกำรเร่งรัดด้ำนกำรปรำบปรำมและ
 หยุดย้ังกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543
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จ ำนวน 30,000 บำท

จ ำนวน 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนตำมโครงกำร"รักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน"
เช่น กิจกรรมกำรปลูกป่ำ กิจกรรมกำรปลูกหญ้ำแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ  
กิจกรรมกำรสร้ำงฝำยเช็คแดมป์(Check Damp)หรือฝำยแม้วตำมแนว
พระรำชด ำริสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลท่ี 9 หรือ
กิจกรรมอ่ืนๆ โดยจ่ำยเป็น ค่ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำกล้ำแฝก
ค่ำกล้ำพันธ์ุไม้ ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำวัสดุก่อสร้ำง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมและ
พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม) ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 154
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0801.2/ ว 1060 
 ลงวันท่ี 31 พฤษภำคม 2559 เร่ือง  โครงกำร "รักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน"
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ ว 1364
 ลงวันท่ี 11 กรกฎำคม 2559  เร่ือง  โครงกำร "รักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน"
-หนังสือศำลำกลำงจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนท่ีสุด ท่ี ชม 0818/1755
 ลงวันท่ี  17  กรกฎำคม  2560 เร่ืองกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน
 โอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 
 บดินทรเทพยวรำงกูร วันท่ี 28 กรกฎำคม 2561

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรและกำร
จัดซ้ือจัดจ้ำงของ อปท.อ ำเภอสะเมิง เช่นค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนินงำน 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ  ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องในกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ 
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ 2561 - 2564  หน้ำ 167
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำกท่ี มท 0808.2/ว 1994 
ลว. 30  กันยำยน  2553  เร่ืองกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวง
มหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

โครงกำร รักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน

โครงกำรศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรกำรซ้ือหรือกำรจ้ำงขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอ ำเภอสะเมิง
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จ ำนวน 5,000 บำท

จ ำนวน 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรบ ำบัดฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยำเสพติดและ
ส่งเสริมกำรฝึกอบรมอำชีพให้แก่ผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดฟ้ืนฟูในต ำบลแม่สำบ 
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคง
ปลอดภัยและควำมสงบสุขของประชำชน)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้ำ 164 
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ ว1102
 ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม 2557 เร่ือง มำตรกำรเร่งรัดด้ำนกำรปรำบปรำมและ
 หยุดย้ังกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3 / 2378
 ลงวันท่ี  3  พฤศจิกำยน  2558  เร่ือง กำรด ำเนินโครงกำรป้องกันและ
 แก้ไขปัญหำยำเสพติดประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 กิจกรรมค่ำใช้จ่ำย
 ส ำหรับส่งเสริมกำรบ ำบัดฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยำเสพติด และส่งเสริมกำรฝึก
 อบรมให้แก่ผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดฟ้ืนฟู

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ กำรเสวนำแลกเปล่ียน
เรียนรู้และกำรให้บริกำรนอกสถำนท่ีของ อบต. โดยจ่ำยเป็น ค่ำอำหำร
และน้ ำด่ืม ค่ำป้ำยโครงกำร และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรภำรรัฐและกำรให้บริหำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล)  
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 -2564 หน้ำ 168  
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2543 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 
 ลว. 19 พฤษภำคม 2541 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ ของ อปท.

โครงกำรส่งเสริมกำรบ ำบัดฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยำเสพติดและส่งเสริมกำรฝึกอบรม
อำชีพให้แก่ผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดฟ้ืนฟู

โครงกำร อบต.เคล่ือนท่ีพบประชำชน
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จ ำนวน 200,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทต่ำงๆให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ ว3523 
ลงวันท่ี 20  มิถุนำยน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบ
กำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และ
ค่ำสำธำรณูปโภค

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
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รวม 615,000 บาท
จ ำนวน 100,000 บำท

จ ำนวน 30,000 บำท

จ ำนวน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ 
ประเภทวัสดุส านักงาน  ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
เช่น กระดำษ เคร่ืองเขียน ตรำยำง หมึก  ฯลฯ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ 
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
เช่น หลอดไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ สวิตซ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ต่ำงๆท่ีเก่ียวกับ
เคร่ืองรับส่งวิทยุส่ือสำร เคร่ืองขยำยเสียง ฯลฯ ส ำหรับอำคำรส ำนักงำนและ
อำคำรสถำนท่ีอ่ืนๆเพ่ือใช้ในกิจกำรอ่ืนใดท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ 
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
เช่น หม้อ ชุดเคร่ืองครัว แปรง ไม้กวำด ถังขยะ หัวแก๊สพร้อมขำต้ัง ผ้ำปูโต๊ะ
ถ้วย ชำม ช้อน ส้อม ผงซักฟอก น้ ำยำล้ำงจำน น้ ำยำดันฝุ่น น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ 
ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

ค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน
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จ ำนวน 150,000 บำท

จ ำนวน 250,000 บำท

จ ำนวน 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559
เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
เช่น แบตเตอร่ี  ยำงนอก  ยำงใน หัวเทียน อุปกรณ์ซ่อมบ ำรุง  เคร่ืองมือซ่อม
บ ำรุงยำนพำหนะและขนส่งส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง เคร่ืองจักรกล 
รถจักรยำนยนต์และยำนพำหนะอ่ืนๆ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ
ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
เช่น น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันดีเซลน้ ำมันเคร่ือง น้ ำมันจำรบี ก๊ำซหุงต้ม ถ่ำน 
น้ ำมันก๊ำด ฯลฯ ส ำหรับยำนพำหนะหรือเคร่ืองจักรกลท่ีใช้ในงำนต่ำงๆ
ท่ีเป็นกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนำคม 2560
เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ 
ประเภทวัสดุการเกษตร ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
เช่น พันธ์ุพืช พันธ์ุไม้ ไม้ประดับ ปุ๋ย สำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช 
วัสดุเคร่ืองปลูก วัสดุเพำะช ำ ผ้ำใบหรือผ้ำพลำสติก  ก๊อก บัวรดน้ ำ สปริงเกอร์
 สำยยำงรดน้ ำ ฯลฯ

วัสดุกำรเกษตร

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
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จ ำนวน 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ 
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559
เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
เช่น หมึก ตลับหมึก แผ่นกรองแสง  แป้นพิมพ์ เมำส์ แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล
เมนบอร์ด เมมโมร่ีชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ท่ีรำคำต่อหน่วย
ไม่เกิน 20,000 บำท กระดำษต่อเน่ืองและอ่ืนๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์
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รวม 176,000 บาท
จ ำนวน 56,000 บำท

จ ำนวน 55,000 บำท

จ ำนวน 5,000 บำท

จ ำนวน 60,000 บำท

ค่ำบริกำรโทรศัพท์

ค่ำบริกำรไปรษณีย์

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไฟฟ้ำส ำหรับอำคำรส ำนักงำนและอำคำรส่ิงปลูกสร้ำง
อ่ืนๆท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนำคม 2560
เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์ส ำนักงำนและโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ค่ำบริกำร
หมำยเลขโทรศัพท์ประจ ำเคร่ืองส่งสัญญำณเตือนภัย และรวมถึงค่ำใช้จ่ำย
เพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรประเภทดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใช้บริกำร 
เช่น ค่ำเช่ำเคร่ือง ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท์ ค่ำบ ำรุงรักษำสำย ค่ำใช้บริกำรฯลฯ
ส ำหรับใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน ำส่งไปรษณีย์และโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์
ค่ำซ้ือดวงตรำไปรษณียำกร ส ำหรับใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแม่สำบ

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรรำยเดือน,ค่ำติดต้ัง,ค่ำเช่ำพ้ืนท่ี, ค่ำจดทะเบียน, 
ค่ำดูแลเว็บไซต์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนในกำรใช้บริกำรอินเตอร์เน็ต ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ
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รวม 105,500 บาท
รวม 105,500 บาท

จ ำนวน   1  เคร่ือง จ ำนวน 5,500 บำท

จ ำนวน 100,000 บำท

เคร่ืองท ำน้ ำเย็น แบบถังคว่ ำ 1 หัวก๊อก

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

งบลงทุน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่
ซ่ึงไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงตำมปกติหรือค่ำซ่อมกลำง
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ ว 3523 
ลงวันท่ี 20  มิถุนำยน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบ 
กำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และ
ค่ำสำธำรณูปโภค

คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1.ขนำดภำยนอก หน้ำกว้ำง 30 ซม. ลึก 30 ซม. สูง 90 ซม.
2.ตัวตู้และถังท ำน้ ำเย็น ท ำจำกสแตนเลส ไม่มีรอยต่อเช่ือมหรือตะเข็บ
  ควำมหนำ 0.5 มิลลิเมตร
3.ควำมจุน้ ำไม่ต่ ำกว่ำ  18 ลิตร
4.ท ำควำมเย็นได้ไม่น้อยกว่ำ 3 ลิตร ต่อช่ัวโมง หรือ 1 แกลลอน ต่อช่ัวโมง
5.ใช้ไฟฟ้ำ 80w /AC 220 V. / 50-60 Hz. 
(คุณสมบัตินอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์) แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกิจกรรม
และกำรด ำเนินงำนของ อบต. เพ่ือให้บริกำรประชำชนและผู้มำติดต่อรำชกำร
ณ.ท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ ท้ังน้ีก ำหนดรำคำกลำงโดยกำร
สืบรำคำจำกท้องตลำด จ ำนวน 3 รำย
ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้ำ 197
โดยถือปฏิบัติตำม
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว1986 ลว. 22  มิ.ย. 2552
เร่ือง กำรต้ังงบประมำณเพ่ือกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
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รวม 25,000 บาท
รวม 25,000 บาท

จ ำนวน 25,000 บำท

รวม 50,000 บาท
รวม 50,000 บาท

จ ำนวน 50,000 บำท

รำยจ่ำยอ่ืน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอ่ืน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือศึกษำ วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนำระบบต่ำงๆ
เพ่ือประเมินประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

1.อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอสะเมิง
1.1 ตำมโครงกำรจัดงำนสตรอเบอร่ีและของดีอ ำเภอสะเมิง คร้ังท่ี 17 
ประจ ำปี พ.ศ. 2561    เป็นเงิน 50,000 บาท
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรท่องเท่ียวและบริกำรสุขภำพ เช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 176
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 3616 
 ลว. 24  มิถุนำยน  2559  
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว4461 ลว. 8 สิงหำคม 2559
 เร่ือง  แนวทำงกำรขอรับเงินอุดหนุนของจังหวัดและอ ำเภอจำก อปท.
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รวม 1,142,520 บาท
รวม 883,920 บาท
รวม 883,920 บาท

จ ำนวน 562,440 บำท

จ ำนวน 42,000 บำท

จ ำนวน 258,720 บำท

จ ำนวน 20,760 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบลต ำแหน่งนักบริหำร 
(ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง)  จ ำนวน 1 อัตรำ
อัตรำละ 3,500 บำท/เดือน
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
โดยถือปฏิบัติตำม
-ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเชียงใหม่ เร่ืองหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 31)  ประกำศวันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ.2559 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำง สังกัดกองคลัง 
จ ำนวน 2 อัตรำ คือ
1.พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ    จ ำนวน  1 อัตรำ  
2.พนักงำนจ้ำงท่ัวไป          จ ำนวน  1 อัตรำ
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนชดเชย ให้แก่พนักงำนจ้ำงสังกัดกองคลัง
จ ำนวน 2 อัตรำ  คือ
1.พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ    จ ำนวน 1 อัตรำ 
2.พนักงำนจ้ำงท่ัวไป          จ ำนวน 1 อัตรำ
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง

เงินประจ ำต ำแหน่ง

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงำน

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน พร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปี แก่พนักงำนส่วนต ำบล
สังกัดกองคลัง จ ำนวน 2 อัตรำ 
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 
ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท.
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รวม 241,000 บาท
รวม 141,000 บาท

จ ำนวน 95,000 บำท

จ ำนวน 36,000 บำท

จ ำนวน 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็น
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำน
จ้ำงและลูกจ้ำงประจ ำท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน เป็นเงิน 50,000 บาท

2.ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรเปิดซองรำคำ,ประกวดรำคำ,คณะกรรมกำร
ตรวจรับงำนจ้ำงต่ำงๆ  เป็นเงิน 45,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตำม 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
 เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ิน
 ให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนของ อปท.พ.ศ.2557
-หนังสือ ส ำนักงำน ก.จ, ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27
 ลว. 29 ธันวำคม 2559 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์
 เง่ือนไขและวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
 ลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำนได้
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเร่ือง ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548
โดยถือปฏฺบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน
 พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 3 )  พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท.0808.2/ ว 0091 ลว. 7 ม.ค. 2559 
 เร่ืองแนวทำงและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆตำมระเบียบ
 กระทรวงมหำดไทย

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำของบุตรของผู้บริหำรและพนักงำน
ส่วนต ำบล ท่ีมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.7/ว 257 ลว. 28 มิ.ย.2559
 เร่ือง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน

งบด าเนินงาน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่ำเช่ำบ้ำน

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ค่าตอบแทน
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รวม 100,000 บาท

จ ำนวน 40,000 บำท

จ ำนวน 50,000 บำทโครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ค่าใช้สอย

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล
สังกัดกองคลัง  ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำง หรือผู้ท่ีได้รับค ำส่ังจำกนำยกฯ
ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีเพ่ือประโยชน์ของ อบต. โดยจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม และ
ค่ำลงทะเบียนกำรฝึกอบรมประชุมสัมมนำต่ำงๆ ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วน
ทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ท้ังน้ีให้รวมถึง ค่ำธรรมเนียม
ป้ำยยำนพำหนะ ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมท่ีดินหรือค่ำธรรมเนียมใดๆ
ท่ีสำมำรถเบิกในประเภทรำยจ่ำยน้ีได้
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำร
 เข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

เพ่ือเป็นกำรพัฒนำประสิทธิภำพ กำรจัดเก็บรำยได้ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ี เพ่ือปฏิบัติงำน
เก่ียวกับกำรจัดท ำข้อมูลแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่ำธรรมเนียมใน
กำรถ่ำยเอกสำรส ำเนำระวำงท่ีดิน ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำยและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน
ท่ีจ ำเป็น ฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้ำ 170 
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเร่ืองแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2550 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 67  ลว. 9 มกรำคม 2555
 เร่ือง  ซักซ้อมกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
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จ ำนวน 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรออกรณรงค์ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับทรำบ
หน้ำท่ีในกำรเสียภำษี โดยจ่ำยเป็น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น ฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 170 
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.3/ว 2417
 ลว. 27 พฤศจิกำยน  2550 เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดเก็บภำษีโรงเรือน
 และท่ีดิน

โครงกำรรณรงค์กำรช ำระภำษีบ ำรุงท้องท่ีและภำษีโรงเรือนและท่ีดินและ
ภำษีป้ำย
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รวม 17,600 บาท
รวม 17,600 บาท

จ ำนวน  3   ตู้ จ ำนวน 9,600 บำท

จ ำนวน  2   ตู้ จ ำนวน 8,000 บำท

งบลงทุน

ตู้บำนเล่ือนกระจก ขนำด 4 ฟุต

ตู้บำนเล่ือนกระจกชนิดสูง 180 ซม.

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1.เป็นตู้บำนเล่ือนกระจก ขนำด 4 ฟุต ตัวโครงสร้ำงท ำด้วยโลหะ
2.ภำยในมีช้ันเหล็ก 2 แผ่น ปรับระดับได้
3.ขนำดตู้ 1185 x 406 x 877 มิลลิเมตร
(คุณสมบัตินอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์) แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกิจกรรม
และกำรด ำเนินงำนของ อบต. เพ่ือใช้จัดเก็บเอกสำรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
สะดวกต่อกำรค้นหำ ท้ังน้ีก ำหนดรำคำกลำงโดยกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด
จ ำนวน 3 รำย
ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 198
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว1986 ลว.22  มิ.ย. 2552
เร่ือง กำรต้ังงบประมำณเพ่ือกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1.เป็นตู้บำนเล่ือนกระจก ชนิดสูง 180 ซม. ตัวโครงสร้ำงท ำด้วยโลหะ
2.ภำยในมีช้ันเหล็ก 3 แผ่น ปรับระดับได้
3.ขนำดตู้ 914 x 457 x 1830 มิลลิเมตร
(คุณสมบัตินอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์) แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกิจกรรม
และกำรด ำเนินงำนของ อบต. เพ่ือใช้จัดเก็บเอกสำรให้เป็นระเบียบ สะดวกต่อ
กำรค้นหำท้ังน้ีก ำหนดรำคำกลำงโดยกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด จ ำนวน 3 รำย
ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้ำ 197
โดยถือปฏิบัติตำม
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว1986 ลว.22  มิ.ย. 2552
เร่ือง กำรต้ังงบประมำณเพ่ือกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
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รวม 444,900 บาท
รวม 297,900 บาท
รวม 297,900 บาท

จ ำนวน 297,900 บำท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงำน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปีให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล
สังกัดส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
จ ำนวน 1 อัตรำ
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 
ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท.

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
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รวม 147,000 บาท
รวม 97,000 บาท

จ ำนวน 45,000 บำท

จ ำนวน 1,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของผู้บริหำรท้องถ่ิน  
สมำชิกสภำฯ  พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ   พนักงำนจ้ำงรวมถึง
ผู้ท่ีได้รับค ำส่ังจำกนำยกฯ ให้เดินทำงไปปฏิบัติหน้ำท่ีเพ่ือประโยชน์ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ตำมโครงกำรดังน้ี
1.โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่
2.โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559

เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร 
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
ควำมม่ันคง ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน) 
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี  พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 166 
โดยถือปฏิบัติตำม
- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/ว 1634
  ลว. 22  กันยำยน  2557 เร่ือง มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยนักท่องเท่ียว
- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 2208
  ลว. 2  ธันวำคม  2557 เร่ือง กำรด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำง
  ถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่ 2558
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 4007
  ลว.13 กรกฎำคม 2559 เร่ืองกำรด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
  ทำงถนนท้ังปี

โครงกำรเฝ้ำระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกำลปีใหม่

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
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จ ำนวน 1,000 บำท

จ ำนวน 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมทบทวนแผนกำรป้องกัน
และกำรบรรเทำสำธำณภัยของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)
ชุดกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ท้ังภำคทฤษฎีและภำคสนำม เพ่ือเตรียมควำมพร้อม
ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำต่ำงๆในพ้ืนท่ี ให้มีประสิทธิภำพ อำทิ เช่น 
ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำร  ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร เป็นต้น
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
ควำมม่ันคง ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน) 
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้ำ 166 
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2543 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลว. 19 พ.ค. 2541
 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ ของ อปท. 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.2 /ว 4515 
 ลว. 11  ส.ค.  2558  เร่ืองกำรเตรียมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย
 น้ ำท่วมฉับพลัน น้ ำป่ำไหลหลำก และดินถล่ม

เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร 
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
ควำมม่ันคง ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน) 
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้ำ 165 
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/ว 0634
 ลว. 22  กันยำยน  2557 เร่ือง มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยนักท่องเท่ียว
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว4007
 ลว.13 กรกฎำคม 2559 เร่ืองกำรด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
 ทำงถนนท้ังปี
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0801.4/ว 668
 ลว. 27  มีนำคม  2560 เร่ืองกำรด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
 ทำงถนนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ปี 2560

โครงกำรฝึกทบทวนแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ต ำบลแม่สำบ

โครงกำรเฝ้ำระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกำลสงกรำนต์
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รวม 50,000 บาท
จ ำนวน 10,000 บำท

จ ำนวน 40,000 บำท

ค่าวัสดุ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ 
ประเภทวัสดุเคร่ืองดับเพลิง  ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนท่ีสุด ท่ีมท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ืองแนวทำงกำร
พิจำรณำส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำม  หลักกำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำยตำมงบประมำณ เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง สำยดับเพลิง ฯลฯ 
เพ่ือใช้ในกิจกำร กำรป้องกันและบรรเทำเหตุสำธำรณภัยและอัคคีภัยต่ำงๆ 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0313.4/ว 667
 ลว.12 มี.ค. 2545 เร่ืองแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำสำธำรณภัยและหลักเกณฑ์
 กำรสนับสนุนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.2/ว 3314  
 ลว. 6 ต.ค. 2557 เร่ืองกำรเตรียมควำมพร้อมและป้องกันแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
-หนังสือกรมกำรปกครอง ท่ี มท 0301.4/ว 3050 ลว. 22 กุมภำพันธ์ 2543
 เร่ือง หลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรต้ังงบประมำณเพ่ือกำรช่วยเหลือประชำชนตำม 
 อ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2543

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ 
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิ.ย. 2559
เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  เช่น อุปกรณ์ช่วยเหลือ 
ยำและเวชภัณฑ์ เพ่ือใช้ในกิจกรรมบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ ว 3523
 ลงวันท่ี 20  มิถุนำยน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบ
 กำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ 
 และค่ำสำธำรณูปโภค
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0891/ ว 2826 ลว. 17  กันยำยน 2553
 เร่ือง กำรด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง



           86

รวม 1,612,340 บาท
รวม 678,240 บาท
รวม 678,240 บาท

จ ำนวน 636,240 บำท

จ ำนวน 42,000 บำทเงินประจ ำต ำแหน่ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงำน

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปี แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
สังกัดกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
จ ำนวน 2  อัตรำ 
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 
ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท.

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบลต ำแหน่งนักบริหำร
(ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ) จ ำนวน 1 อัตรำ
อัตรำละ 3,500 บำท/เดือน
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
โดยถือปฏิบัติตำม
-ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเชียงใหม่ 
เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 31)  
ประกำศวันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ.2559 
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รวม 907,000 บาท
รวม 178,000 บาท

จ ำนวน 150,000 บำท

จ ำนวน 18,000 บำท

จ ำนวน 10,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ค่าตอบแทน

งบด าเนินงาน

ค่ำเช่ำบ้ำน

เพ่ือจ่ำยเป็น
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
พนักงำนจ้ำง และลูกจ้ำงประจ ำท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินและมีสิทธิได้รับ
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
โดยถือปฏิบัติตำม 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี แก่พนักงำนส่วนท้องถ่ิน
ให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนของ อปท.พ.ศ.2557
-หนังสือ ส ำนักงำน ก.จ, ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27
ลว. 29 ธันวำคม 2559 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไขและวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำนได้
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเร่ือง ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2548
โดยถือปฏฺบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน
 พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท.0808.2/ ว 0091 ลว. 7 ม.ค. 2559
 เร่ืองแนวทำงและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆตำมระเบียบ
 กระทรวงมหำดไทย

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำของบุตรของพนักงำนส่วนต ำบลท่ีมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.7/ว 257 ลว. 28 มิ.ย. 2559
 เร่ือง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
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รวม 645,000 บาท
จ ำนวน 280,000 บำท

จ ำนวน 50,000 บำท

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ให้ผู้รับจ้ำงเหมำท ำกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด
 ซ่ึงมิใช่ กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้ำง ครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำง 
เช่นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนท่ีรำชกำร อำคำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย ค่ำจ้ำงเหมำคนขับรถ
รับส่งนักเรียน  ค่ำจ้ำงเหมำคนสวนดูแลสถำนท่ี หรือจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ 
ท่ีมีควำมจ ำเป็น และเป็นไปตำมภำระหน้ำท่ี ของ อบต ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ ว 3523 
ลงวันท่ี 20  มิถุนำยน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบ 
กำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ 
และค่ำสำธำรณูปโภค

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบลสังกัด
กองกำรศึกษำ  ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำง หรือผู้ท่ีได้รับค ำส่ังจำกนำยกฯ
ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีเพ่ือประโยชน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยจ่ำยเป็น
ค่ำธรรมเนียม และค่ำลงทะเบียนกำรฝึกอบรม ประชุมสัมมนำต่ำงๆ 
ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน 
ค่ำผ่ำนทำงด่วน ทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ท้ังน้ี
ให้รวมถึง ค่ำธรรมเนียมป้ำยยำนพำหนะ ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียม
ท่ีดินหรือค่ำธรรมเนียมใดๆ ท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยน้ีได้
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
 เจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
 กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
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จ ำนวน 20,000 บำท

จ ำนวน 45,000 บำท

โครงกำรค่ำยคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยำวชนต ำบลแม่สำบ
เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำจัดเตรียมสถำนท่ี  ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป็น  
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
สังคมให้มีคุณภำพ คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้ำ 157 
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
 กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งคณะเยำวชนเข้ำร่วมโครงกำรละครเยำวชนไทย
(Thai Youth Theater Festival) ของอำสำสมัครหน่วยสันติภำพสหรัฐอเมริกำ
โดยจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำและบริกำรต่ำงๆ เช่น  ค่ำจ้ำงเหมำรถตู้ ค่ำจ้ำงเหมำ
จัดท ำ จัดหำ วัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร ฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
สังคมให้มีคุณภำพ คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้ำ 162 
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
 เจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
 กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

โครงกำรค่ำยละครเยำวชนไทย(TYT)ของอำสำสมัครหน่วยสันติภำพสหรัฐอเมริกำ
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จ ำนวน 10,000 บำท

จ ำนวน 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนประเพณีตักบำตรเทโวโรหณะ  เช่น
ค่ำจัดเตรียมสถำนท่ี ค่ำภัตตำหำรเช้ำเล้ียงพระสงฆ์พร้อมน้ ำด่ืม 
ค่ำชุดสังฆทำนถวำยพระสงฆ์ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป็นในกำรจัดงำน  
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
สังคมให้มีคุณภำพ คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้ำ 156
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลว.19 พฤษภำคม 2541
 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ  ของ อปท. 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
 กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรบวชหมู่ภำคฤดูร้อน โดยจ่ำยเป็น
ค่ำจ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนท่ี ค่ำจ้ำงเหมำจัดขบวนแห่ลูกแก้วและแห่นำค
ค่ำจ้ำงเหมำแสดงซอพ้ืนเมืองเรียกขวัญลูกแก้ว ค่ำภัตตำหำรเพลเล้ียงพระสงฆ์
ท่ีร่วมพิธี ค่ำภัตตำหำรเพลเล้ียงภิกษุและสำมเณรท่ีบวช รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ี
จ ำเป็นในกำรจัดงำน ฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
สังคมให้มีคุณภำพ คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้ำ 156 
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลว.19 พฤษภำคม 2541
เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ  ของ อปท. 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

โครงกำรจัดงำนประเพณีตักบำตรเทโวโรหณะ

โครงกำรบวชภำคฤดูร้อน
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จ ำนวน 40,000 บำท

จ ำนวน 20,000 บำท

โครงกำรสืบสำนงำนประเพณีป๋ีใหม่เมือง

โครงกำรจ้ำงเด็กนักเรียนนักศึกษำท ำงำนในช่วงปิดภำคเรียน
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำศักยภำพเด็กและเยำวชนตำมนโยบำย
รัฐบำลเพ่ือแก้ไขปัญหำยำเสพติดกำรม่ัวสุม กำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
โดยจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้แก่ นักเรียน นักศึกษำท่ีมำปฏิบัติงำนตำมโครงกำร   
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
สังคมให้มีคุณภำพ คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้ำ 157 
โดยถือปฏิบัติตำม 
- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 497
  ลว. 16 มีนำคม 2556 เร่ืองกำรจ้ำงนักเรียน นักศึกษำ ท ำงำนในช่วงปิด
  ภำคเรียนช่วงปิดภำคเรียนฤดูร้อนเพ่ือแก้ไขปัญหำสังคมและควำมยำกจน

เพ่ือเป็น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนประเพณีปีใหม่แบบล้ำนนำ และจัดให้มี
กิจกรรมรดน้ ำด ำหัวแก่ผู้สูงอำยุในต ำบลเพ่ือเป็นกำรแสดงควำมกตัญญูกตเวที
ต่อผู้สูงอำยุ รณรงค์ให้สังคมตระหนักในคุณค่ำพร้อมยกย่อมเชิดชูผู้สูงอำยุ 
เป็นกำรสืบทอดวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมำ โดยจ่ำยเป็น 
ค่ำอำหำรกลำงวันและเคร่ืองด่ืม  ค่ำจ้ำงเหมำจัดสถำนท่ี เงินรำงวัลกิจกรรม 
ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำซุ้มนิทรรศกำร รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป็น 
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
สังคมให้มีคุณภำพ คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้ำ 157 
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลว.19 พฤษภำคม 2541
 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ  ของ อปท. 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
 กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ ว 709
 ลว. 30 มีนำคม 2560 เร่ืองกำรจัดงำนวันผู้สูงอำยุแห่งชำติ ประจ ำปี2560
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จ ำนวน 20,000 บำท

จ ำนวน 20,000 บำท

โครงกำรปลูกป่ำขอฝนวันพืชมงคล (ผำยอง)

โครงกำรฝึกอบรมค่ำยภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร (English Camp)
เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 
ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น  
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
สังคมให้มีคุณภำพ คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้ำ 162 
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
 กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปลูกป่ำขอฝันวันพืชมงคล ณ ผำยอง
โดยจ่ำยเป็นค่ำภัตตำหำรเช้ำและเพลถวำยพระสงฆ์ ค่ำท ำอำหำรเล้ียงส ำหรับ
ผู้มำร่วมงำน ค่ำจ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนท่ีพร้อมจัดเก็บขยะหลังเสร็จงำน 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป็น
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
สังคมให้มีคุณภำพ คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้ำ 157 
โดยถือปฏิบัติตำม 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลว.19 พ.ค. 2541
 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ  ของ อปท. 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
 กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ ของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
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จ ำนวน 20,000 บำท

จ ำนวน 30,000 บำทโครงกำรจัดงำนข่วงกิจกรรมเด็กและเยำวชนต ำบลแม่สำบ

โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้มีทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ิมพูนควำมรู้ทำงวิชำกำรเพ่ือน ำไป
ประยุกใช้ในกำรบริหำรกำรศึกษำในสถำนศึกษำท่ีตนปฏิบัติหน้ำท่ีอยู่
โดยจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม ค่ำป้ำย
ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น 
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมภิบำล)
ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี  พ.ศ.2561 - 2564  หน้ำ 160
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
 กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

เพ่ือจ่ำยเป็น  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมข่วงกิจกรรมเด็กและเยำวชน
โดยจ่ำยเป็น  ค่ำจ้ำงเหมำตกแต่งสถำนท่ีพร้อมป้ำยไวนิล  ค่ำของขวัญ
ของรำงวัลกิจกรรมกำรประกวดแข่งขัน ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
สังคมให้มีคุณภำพ คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้ำ 161 
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลว. 19 พ.ค. 2541
 เร่ือง ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ ของ อปท. 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
 กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
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จ ำนวน 50,000 บำทโครงกำรไหว้สำป๋ำรมี สืบฮีต ต๋ำมฮอย สรงน้ ำพระธำตุเจ้ำม่อนเป๊ียะ
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนประเพณีสรงน้ ำพระธำตุม่อนเป๊ียะในวัน
ข้ึน 15 ค่ ำเดือน 6 เหนือ โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเพ่ือท ำข้ำวมธุปยำท ค่ำจ้ำงเหมำ
จัดท ำอำหำรเพลเล้ียงพระสงฆ์ ค่ำจ้ำงเหมำจัดสถำนท่ี ค่ำจ้ำงเหมำจัดขบวน
แห่น้ ำสรงและเคร่ืองสักกำระ  ค่ำจ้ำงเหมำเคร่ืองเสียงและกำรแสดง 
ค่ำเคร่ืองไทยทำน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป็น
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
สังคมให้มีคุณภำพ คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้ำ 157 
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลว. 19 พ.ค. 2541
 เร่ือง ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ ของ อปท. 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
 กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
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รวม 40,000 บาท
จ ำนวน 30,000 บำท

จ ำนวน 10,000 บำท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
ค่าวัสดุ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
เช่น หม้อ ชุดเคร่ืองครัว แปรง ไม้กวำด ถังขยะ หัวแก๊สพร้อมขำต้ัง ผ้ำปูโต๊ะ
ถ้วย ชำม ช้อน ส้อม ผงซักฟอก น้ ำยำล้ำงจำน น้ ำยำดันฝุ่น  น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ 
ฯลฯ

วัสดุกำรเกษตร
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ
ประเภทวัสดุการเกษตร ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
เช่น พันธ์ุพืช พันธ์ุไม้ ไม้ประดับ ปุ๋ย สำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช 
วัสดุเคร่ืองปลูก วัสดุเพำะช ำ ผ้ำใบ หรือผ้ำพลำสติก  ก๊อก บัวรดน้ ำ 
สปริงเกอร์ สำยยำงรดน้ ำ ฯลฯ
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รวม 44,000 บาท
จ ำนวน 24,000 บำท

จ ำนวน 20,000 บำทค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไฟฟ้ำส ำหรับอำคำรส ำนักงำนและอำคำรส่ิงปลูกสร้ำง
อ่ืนๆ ท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ ว 3523 
ลงวันท่ี 20  มิถุนำยน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบ 
กำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และ
ค่ำสำธำรณูปโภค

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรรำยเดือน,ค่ำติดต้ัง,ค่ำเช่ำพ้ืนท่ี, ค่ำจดทะเบียน,
ค่ำดูแลเว็บไซต์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ในกำรใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ
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รวม 27,100 บาท
รวม 27,100 บาท

จ ำนวน   1   ตู้ จ ำนวน 4,300 บำท

จ ำนวน   6   ตัว จ ำนวน 22,800 บำท

ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม

โต๊ะท ำงำน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

งบลงทุน

คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1.ขนำด 15 ล้ินชัก
2.ขนำดไม่น้อยกว่ำ 37x45x131 เซนติเมตร (กว้ำงxลึกxสูง)
ท้ังน้ีก ำหนดให้มีคุณสมบัติตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
ส ำนักงบประมำณ  เดือน มีนำคม  2560 
ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้ำ 199
โดยถือปฏิบัติตำม
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว1986 ลว.22  มิ.ย. 2552
เร่ือง กำรต้ังงบประมำณเพ่ือกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1.โต๊ะท ำงำน ขนำด 120x60x75 ซม. 
2.หน้ำโต๊ะท ำจำกไม้เมลำมีนหนำ 25 มม.
3.มี 2 ล้ินชักพร้อมกุญแจล็อก
4.ขำท ำจำกเหล็กทำสีกันสนิมมียำงรองพ้ืน 
(คุณสมบัตินอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์) แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกิจกรรม
และกำรด ำเนินงำนของ อบต. เพ่ือใช้ในกำรท ำงำนของครูและเจ้ำหน้ำท่ีของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบท้ังน้ี
ก ำหนดรำคำกลำงโดยกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด จ ำนวน 3 รำย
ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 199
โดยถือปฏิบัติตำม
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว1986 ลว. 22  มิ.ย. 2552
เร่ือง กำรต้ังงบประมำณเพ่ือกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
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รวม 4,298,570 บาท
รวม 1,951,320 บาท
รวม 1,951,320 บาท

จ ำนวน 1,329,000 บำท

จ ำนวน 42,000 บำท

จ ำนวน 523,680 บำท

เงินประจ ำต ำแหน่ง

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงำน

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปีให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล
สังกัดกองกำรศึกษำ ฯ ประเภท ข้ำรำชกำรครู ครูผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 5 อัตรำ
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตำม 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3301 
ลงวันท่ี 14  มิถุนำยน  2560  เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
จ ำนวน 4 อัตรำ คือ
1.พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
  จ ำนวน  3  อัตรำ
2.พนักงำนจ้ำงท่ัวไป  จ ำนวน 1 อัตรำ  
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
โดยถือปฏิบัติตำม 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3301 
ลงวันท่ี 14  มิถุนำยน  2560  เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  จ ำนวน 1 อัตรำ
อัตรำละ 3,500 บำท/เดือน
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
โดยถือปฏิบัติตำม
-ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเชียงใหม่ 
เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 31) ประกำศวันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ.2559 
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จ ำนวน 56,640 บำทเงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนชดเชย และ เงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว
ให้แก่พนักงำนจ้ำงของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   จ ำนวน 4 อัตรำ คือ
1.พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (ผู้มีทักษะ)    
  จ ำนวน  3  อัตรำ  
2.พนักงำนจ้ำงท่ัวไป  จ ำนวน 1 อัตรำ
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
โดยถือปฏิบัติตำม 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3301 
ลงวันท่ี 14  มิถุนำยน  2560  เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
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รวม 1,490,500 บาท
รวม 919,500 บาท

จ ำนวน 10,000 บำท

จ ำนวน 20,000 บำท

งบด าเนินงาน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
ค่าใช้สอย

โครงกำรทัศนศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

โครงกำรตลำดนัดวิชำกำรทำงกำรศึกษำ อบต.แม่สำบ
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม นิทรรศกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ กำรด ำเนินงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแต่ละแห่ง
โดยจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนท่ี ค่ำจ้ำงเหมำจัดเตรียมเต๊นท์
นิทรรศกำรและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น ฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
สังคมให้มีคุณภำพ คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้ำ 160 
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลว. 19 พ.ค. 2541 
 เร่ือง ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ ของ อปท. 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 
 กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมทัศนศึกษำ ของเด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลแม่สำบ เพ่ือพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้
ของเด็ก โดยจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 
ค่ำวิทยำกร  ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำธรรมเนียมและค่ำบัตรเข้ำชม
รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น ฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
สังคมให้มีคุณภำพ คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้ำ 161 
โดยถือปฏิบัติตำม
 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
  กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
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จ ำนวน 889,500 บำท

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
สังคมให้มีคุณภำพ คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้ำ 161 
โดยถือปฎิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3301 
ลงวันท่ี 14  มิถุนำยน  2560  เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
ท้ังน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำให้แก่
สถำนศึกษำในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ ดังต่อไปน้ี
1.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอมลอง        เป็นเงิน  66,000  บำท
2.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่ตุงติง       เป็นเงิน  33,000  บำท
3.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำงเติม        เป็นเงิน  33,000  บำท
4.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนง้ิวเฒ่ำ         เป็นเงิน  26,400  บำท
5.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขุนสำบ        เป็นเงิน  26,400  บำท
6.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำกู่           เป็นเงิน  79,200  บำท
7.โรงเรียนอนุบำลแม่สำบดรุณศึกษำ    เป็นเงิน 625,500  บำท
โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเด็กนักเรียนในสถำนศึกษำแต่ละแห่ง

แยกเป็น
1.เงินค่ำอำหำรกลำงวัน เป็นเงิน 340,000 บำท
2.ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว)เป็นเงิน 129,200 บำท
3.ค่ำหนังสือ (อนุบำล)  เป็นเงิน 7,200 บำท
4.ค่ำอุปกรณ์ (อนุบำล) เป็นเงิน 7,200 บำท
5.ค่ำเคร่ืองแบบ (อนุบำล) เป็นเงิน  10,800 บำท
6.ค่ำพัฒนำผู้เรียน (อนุบำล) เป็นเงิน 15,480 บำท
7.ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ  เป็นเงิน 20,000 บำท
8.ค่ำใช้จ่ำยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  เป็นเงิน  9,600 บำท
9.ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำห้องสมุด  เป็นเงิน 100,000 บำท
10.ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้  เป็นเงิน  50,000 บำท
11.ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงอำคำรเรียน  200,000 บำท
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รวม 571,000 บาท
จ ำนวน 571,000 บำท

ค่าวัสดุ

7.ศพด.บ้ำนอมลอง    จ ำนวน 10 คน 260 วัน เป็นเงิน  20,400 บำท
8.ศพด.บ้ำนแม่ตุงติง   จ ำนวน  5 คน 260 วัน เป็นเงิน  10,200 บำท
9.ศพด.บ้ำนปำงเติม   จ ำนวน  5 คน 260 วัน เป็นเงิน  10,200 บำท
10.ศพด.บ้ำนง้ิวเฒ่ำ   จ ำนวน  4 คน 260 วัน เป็นเงิน   8,200 บำท
11.ศพด.บ้ำนขุนสำบ  จ ำนวน  4 คน 260 วัน เป็นเงิน   8,200 บำท
12.ศพด.บ้ำนนำกู่     จ ำนวน 21 คน 260 วัน เป็นเงิน 24,400 บำท
13.รร.อนุบำลแม่สำบดรุณศึกษำ จ ำนวน 36 คน 260 วัน 
                                                   เป็นเงิน 73,200 บำท

โดยถือปฎิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3301 
ลงวันท่ี 14  มิถุนำยน  2560  เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
ท้ังน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ อาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียน
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ี อบต.แม่สำบ  จ ำนวน 13 แห่ง
อัตรำต่อคน คนละ  7.82 บำท 
รำยละเอียดดังน้ี
1.รร.วัดอมลอง         จ ำนวน  30 คน 260 วัน เป็นเงิน  61,000 บำท
2.รร.วัดปำงเติม        จ ำนวน  58 คน 260 วัน เป็นเงิน 118,000 บำท
3.รร.วัดง้ิวเฒ่ำ         จ ำนวน  40 คน 260 วัน เป็นเงิน  81,500 บำท
4.รร.บ้ำนนำกู่         จ ำนวน  45 คน 260 วัน เป็นเงิน  91,500 บำท
5.รร.วัดปำงเติม(สำขำบ้ำนขุนสำบ) 
                        จ ำนวน  24 คน 260 วัน เป็นเงิน  48,800 บำท
6.ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำแม่ฟ้ำหลวงบ้ำนขุนอมลอง
                        จ ำนวน  7  คน 280 วัน เป็นเงิน  15,400 บำท

ค่ำอำหำรเสริม (นม)
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รวม 29,550 บาท
รวม 29,550 บาท

จ ำนวน   5   ชุด จ ำนวน 13,500 บำท

จ ำนวน   15  ชุด จ ำนวน 16,050 บำท

ชุดโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้ำอ้ี ส ำหรับ 6 คน

งบลงทุน

ชุดโต๊ะและเก้ำอ้ีนักเรียนอนุบำลแบบมีตู้เก็บหนังสือ

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กำรศึกษำ

คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1. โต๊ะกิจกรรมกลุ่ม ขนำด 120x60x50 ซม. หน้ำโต๊ะท ำจำกไม้อัดติดโฟเมก้ำ 
   ขำท ำจำกเหล็กกลมทำสีกันสนิม มียำงรองพ้ืน    
2. เก้ำอ้ีกิจกรรมกลุ่ม ขนำด 33x30x57 ซม. ขำเก้ำอ้ีท ำจำกเหล็กพ่นสีกันสนิม
   มีเหล็กยึดโครงด้ำนล่ำง มียำงรองพ้ืน ท่ีน่ังและพนักพิงท ำจำกไม้อัดปิดผิว
   ด้วยโฟเมก้ำ
(คุณสมบัตินอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์) แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกิจกรรม
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของนักเรียนในช้ันอนุบำลของโรงเรียนอนุบำล
แม่สำบดรุณศึกษำ ท้ังน้ีก ำหนดรำคำกลำงโดยกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด 
จ ำนวน 3 รำย
ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้ำ 199
โดยถือปฏิบัติตำม
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว1986 ลว.22  มิ.ย. 2552
 เร่ืองกำรต้ังงบประมำณเพ่ือกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน

คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1. โต๊ะนักเรียน ขนำด 55x40x55 ซม.  มีช่องเก็บหนังสือเรียน  1 ช่อง 
   ผลิตจำกไม้จริง
2. เก้ำอ้ีนักเรียนไม้  ขนำด 32x32x62 ผลิตจำกไม้จริง
(คุณสมบัตินอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์) แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนของนักเรียนในช้ันอนุบำลของ โรงเรียนอนุบำลแม่สำบดรุณศึกษำ 
ท้ังน้ีก ำหนดรำคำกลำงโดยกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด จ ำนวน 3 รำย
ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 200
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว1986 ลว.22  มิ.ย. 2552
 เร่ืองกำรต้ังงบประมำณเพ่ือกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน



           104

รวม 827,200 บาท
รวม 827,200 บาท

จ ำนวน 827,200 บำท
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ตำมโครงกำรถ่ำยโอนให้แก่โรงเรียน
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ รำยละ 20 บำท/วัน
รำยละเอียดดังน้ี
1.โรงเรียนวัดอมลอง                            เป็นเงิน 120,000 บำท
   นักเรียน 30 คน คนละ 20 บำท จ ำนวน 200 วัน
2.โรงเรียนวัดปำงเติม                           เป็นเงิน 232,000 บำท
   นักเรียน 58 คน คนละ 20 บำท จ ำนวน 200 วัน
3.โรงเรียนวัดง้ิวเฒ่ำ                            เป็นเงิน 160,000 บำท
   นักเรียน 40 คน คนละ 20 บำท จ ำนวน 200 วัน
4.โรงเรียนบ้ำนนำกู่                            เป็นเงิน 180,000 บำท
   นักเรียน 45 คน คนละ 20 บำท จ ำนวน 200 วัน
5.โรงเรียนวัดปำงเติม(สำขำขุนสำบ)           เป็นเงิน 96,000 บำท
   นักเรียน 24 คน คนละ 20 บำท จ ำนวน 200 วัน
6.ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำแม่ฟ้ำหลวงบ้ำนขุนอมลอง
    นักเรียน 7 คน คนละ 20 บำท จ ำนวน 280 วัน                                
                                              เป็นเงิน 39,200 บำท

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
สังคมให้มีคุณภำพ คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้ำ 175 
โดยถือปฎิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3301 
ลงวันท่ี 14  มิถุนำยน  2560  เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
ท้ังน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
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รวม 110,000 บาท
รวม 110,000 บาท
รวม 110,000 บาท

จ ำนวน 50,000 บำท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำประชำชน หรือ 
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงหน่วยงำน  องค์กร กลุ่มประชำชนภำยใน
ท้องถ่ินหรือร่วมกับท้องถ่ินอ่ืนๆเพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนรักในกำรออกก ำลัง
หันมำดูแลสุขภำพรวมถึงกำรใช้กีฬำเป็นเคร่ืองมือในกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
ตำมนโยบำยส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์
ของคนในชำติ เช่น กำรสร้ำงควำมรู้รัก สำมัคคีของประชำชน โดยจ่ำยเป็น 
ค่ำจ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนท่ี ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขัน 
ค่ำน้ ำด่ืม เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ส ำหรับนักกีฬำและเจ้ำหน้ำท่ี ค่ำยำและเวชภัณฑ์ 
ค่ำอุปกรณ์กีฬำ ค่ำชุดนักกีฬำ วัสดุและอุปกรณ์อ่ืนๆ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
สังคมให้มีคุณภำพ คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้ำ 163
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

โครงกำรจัดงำนกีฬำประชำชนสะเมิงสัมพันธ์

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย
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จ ำนวน 30,000 บำท

จ ำนวน 30,000 บำท

โครงกำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ

โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคไข้เลือดออก
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคท่ีมียุงเป็น
พำหะ เช่น ค่ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์โครงกำร  ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิงส ำหรับ
เคร่ืองพ่นหมอกควัน ค่ำจ้ำงเหมำพ่นหมอกควันและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น  
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
สังคมให้มีคุณภำพ คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้ำ 159 
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2543 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว1347 ลว.19 พฤษภำคม 2541 
 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ ของ อปท.

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน
ของศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ 
อัครรำชกุมำรี โดยจ่ำยเป็น ค่ำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำป้ำยโครงกำร และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป็น
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
สังคมให้มีคุณภำพ คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้ำ 159 
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5 /ว 0994 
 ลว. 24 กุมภำพันธ์ 2560 เร่ือง โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
 จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ
 เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/729
 ลว. 31 มีนำคม 2560  เร่ืองกำรจัดท ำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติกำรควบคุม
 กำรเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 และ
 กำรจัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
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รวม 884,160 บาท
รวม 676,260 บาท
รวม 676,260 บาท

จ ำนวน 634,260 บำท

จ ำนวน 42,000 บำท

งบบุคลากร

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน พร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปี แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
สังกัดกองสวัสดิกำรสังคม จ ำนวน 2 อัตรำ 
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 
ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท.

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่งนักบริหำร
(ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม) 
จ ำนวน 1 อัตรำ อัตรำละ 3,500 บำท/เดือน
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
โดยถือปฏิบัติตำม
-ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเชียงใหม่ 
เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 31)  ประกำศวันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ.2559 

เงินประจ ำต ำแหน่ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงำน

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
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รวม 203,600 บาท
รวม 63,500 บาท

จ ำนวน 45,500 บำท

จ ำนวน 18,000 บำทค่ำเช่ำบ้ำน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ือจ่ำยเป็น
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล/
พนักงำนจ้ำง และลูกจ้ำงประจ ำท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินและมีสิทธิได้รับ
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
โดยถือปฏิบัติตำม 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
 เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ิน
 ให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-หนังสือ ส ำนักงำน ก.จ, ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27
 ลว. 29 ธันวำคม 2559 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์ 
 เง่ือนไขและวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
 ลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำนได้ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเร่ือง ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน
 พ.ศ.2548
โดยถือปฏฺบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน
 พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท.0808.2/ว 0091 ลงวันท่ี 7 ม.ค. 2559
 เร่ืองแนวทำงและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆตำมระเบียบ
 กระทรวงมหำดไทย

ค่าตอบแทน
งบด าเนินงาน
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รวม 140,100 บาท

จ ำนวน 20,000 บำท

จ ำนวน 20,000 บำทโครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรขนมสตรอเบอร่ีชีสพำย

ค่าใช้สอย

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของพนักงำนส่วนต ำบล
สังกัดกองสวัสดิกำรสังคม พนักงำนจ้ำง หรือผู้ท่ีได้รับค ำส่ังจำกนำยกฯ ให้
ปฏิบัติหน้ำท่ี เพ่ือประโยชน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยจ่ำยเป็น 
ค่ำธรรมเนียม และค่ำลงทะเบียนฝึกอบรมประชุมสัมมนำต่ำงๆ ค่ำเบ้ียเล้ียง
เดินทำงค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน 
ค่ำผ่ำนทำงด่วนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ท้ังน้ี
ให้รวมถึงค่ำธรรมเนียมป้ำยยำนพำหนะ ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมท่ีดิน
หรือค่ำธรรมเนียมใดๆ ท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยน้ีได้
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
 เจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
 กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมอำชีพกำรท ำขนมสตรอเบอร่ีชีสพำย 
ให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้ำน และผู้สนใจ โดยจ่ำยเป็น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น ฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริม
กำรเกษตร กำรผลิตสินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
ปรำกฎในแผนพัฒนำนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 151 
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว2989  ลว.31 พฤษภำคม 2560
 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ
 พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
 กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
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จ ำนวน 20,000 บำท

จ ำนวน 20,000 บำทโครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรท ำดอกไม้กระดำษ

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรท ำขนมบัวลอยเบญจรงค์
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมอำชีพกำรท ำขนมบัวลอยเบญจรงค์
ให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้ำน และผู้สนใจ โดยจ่ำยเป็น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น ฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริม
กำรเกษตร กำรผลิตสินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
ปรำกฎในแผนพัฒนำนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 150 
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว2989  ลว.31 พฤษภำคม 2560
 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
 พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
 กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมอำชีพกำรท ำดอกไม้กระดำษ
ให้แก่ กลุ่มสตรีแม่บ้ำน และผู้สนใจ โดยจ่ำยเป็น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น ฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริม
กำรเกษตร กำรผลิตสินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
ปรำกฎในแผนพัฒนำนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 150 
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว2989  ลว.31 พฤษภำคม 2560
 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
 พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
 กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
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จ ำนวน 20,000 บำท

จ ำนวน 20,000 บำทโครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรพับเหรียญโปรยทำน

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรท ำพวงกุญแจ
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมอำชีพกำรท ำพวงกุญแจ
ให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้ำน และผู้สนใจ โดยจ่ำยเป็น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น ฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริม
กำรเกษตร กำรผลิตสินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
ปรำกฎในแผนพัฒนำนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 149 
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว2989  ลว.31 พฤษภำคม 2560
 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
 พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
 กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมอำชีพกำรพับเหรียญโปรยทำน
ให้แก่ กลุ่มสตรีแม่บ้ำน และผู้ท่ีสนใจ โดยจ่ำยเป็น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น ฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริม
กำรเกษตร กำรผลิตสินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
ปรำกฎในแผนพัฒนำนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 150 
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว2989  ลว.31 พฤษภำคม 2560
 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
 พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
 กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
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จ ำนวน 10,100 บำท

จ ำนวน 10,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และพัฒนำศักยภำพควำมเป็นผู้น ำ ให้แก่
กลุ่มสตรีต ำบลแม่สำบ ให้เป็นท่ียอมรับของสังคม มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
โดยจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืมและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น ฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
สังคมให้มีคุณภำพ คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม) 
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 171 
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว2989  ลว.31 พฤษภำคม 2560
 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ
 พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
-นโยบำยของรัฐบำล คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช) และ
 กระทรวงมหำดไทย ด้ำนกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมด้ำน
 กำรพัฒนำสตรีและครอบครัว

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพกลุ่มผู้สูงอำยุ 
โดยจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น 
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริม
กำรเกษตร กำรผลิตสินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
ปรำกฎในแผนพัฒนำนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 151 
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว2989  ลว.31 พฤษภำคม 2560
 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ
 พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
 กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำกลุ่มสตรีต ำบลแม่สำบ

โครงกำรอบรมพัฒนำอำชีพจักสำนส ำหรับผู้สูงอำยุ
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รวม 4,300 บาท
รวม 4,300 บาท

จ ำนวน    1    ตู้ จ ำนวน 4,300 บำท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

งบลงทุน

คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1.ขนำด 15 ล้ินชัก
2.ขนำดไม่น้อยกว่ำ 37x45x131 เซนติเมตร (กว้ำงxลึกxสูง)
ท้ังน้ีก ำหนดให้มีคุณสมบัติตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
ส ำนักงบประมำณ  เดือน มีนำคม  2560 
ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้ำ 200
โดยถือปฏิบัติตำม
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว1986 ลว.22  มิ.ย. 2552
เร่ือง กำรต้ังงบประมำณเพ่ือกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม
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รวม 878,540 บาท
รวม 619,140 บาท
รวม 619,140 บาท

จ ำนวน 456,480 บำท

จ ำนวน 660 บำท

จ ำนวน 42,000 บำท

จ ำนวน 108,000 บำท

จ ำนวน 12,000 บำทเงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง

เงินประจ ำต ำแหน่ง

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน พร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปี แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
สังกัดกองช่ำง  จ ำนวน 2 อัตรำ 
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 
ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท.

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบลต ำแหน่งนักบริหำร
(ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง) จ ำนวน 1 อัตรำ  
อัตรำละ 3,500 บำท/เดือน
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
โดยถือปฏิบัติตำม
-ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเชียงใหม่ 
เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 31) ประกำศวันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ.2559

เพ่ือจ่ำยเป็น เงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว จ ำนวน 1 อัตรำ
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำง สังกัดกองช่ำง 
จ ำนวน 1 อัตรำ คือ
1.พนักงำนจ้ำงท่ัวไป    จ ำนวน  1 อัตรำ  
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนชดเชย ให้แก่พนักงำนจ้ำงสังกัดกองช่ำง  
จ ำนวน 1 อัตรำ คือ
1.พนักงำนจ้ำงท่ัวไป   จ ำนวน 1 อัตรำ 
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เงินเดือนพนักงำน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน
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รวม 218,000 บาท
รวม 88,000 บาท

จ ำนวน 52,000 บำท

จ ำนวน 36,000 บำทค่ำเช่ำบ้ำน

ค่าตอบแทน
งบด าเนินงาน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ือจ่ำยเป็น
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
พนักงำนจ้ำง และลูกจ้ำงประจ ำ ท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินและมีสิทธิได้รับเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
โดยถือปฏิบัติตำม 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
 เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ิน
 ให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนของ อปท.พ.ศ.2557
-หนังสือ ส ำนักงำน ก.จ, ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27
 ลว. 29 ธันวำคม 2559 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์ 
 เง่ือนไขและวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
 ลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำนได้ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเร่ือง ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน
 พ.ศ.2548
โดยถือปฏฺบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน
 พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท.0808.2/ ว 0091 ลงวันท่ี 7 ม.ค. 2559
 เร่ืองแนวทำงและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆตำมระเบียบ
 กระทรวงมหำดไทย
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รวม 130,000 บาท
จ ำนวน 100,000 บำท

จ ำนวน 30,000 บำท

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของพนักงำนส่วนต ำบล
สังกัดกองช่ำง พนักงำนจ้ำง หรือผู้ท่ีได้รับค ำส่ังจำกนำยกฯ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี
เพ่ือประโยชน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม และ
ค่ำลงทะเบียนกำรฝึกอบรม กำรประชุมสัมมนำต่ำงๆ ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก  ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำทำงด่วน
ทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ท้ังน้ีให้รวมถึงค่ำธรรมเนียม
ป้ำยยำนพำหนะ ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมท่ีดิน หรือค่ำธรรมเนียมใดๆ
ท่ีเบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยน้ีได้
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
 เจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำ
 รับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร

เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ให้ผู้รับจ้ำงเหมำท ำกำรอย่ำงหน่ึง
อย่ำงใด ซ่ึงมิใช่ กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้ำงครุภัณฑ์หรือ
ส่ิงก่อสร้ำง เช่น ค่ำจ้ำงเหมำติดต้ังและซ่อมแซมไฟสำธำรณะ (ไฟก่ิง) หรือ
จ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆท่ีมีควำมจ ำเป็นและเป็นไปตำมภำระหน้ำท่ีของอบต.ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ ว 3523 
ลงวันท่ี 20  มิถุนำยน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบ
กำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และ
ค่ำสำธำรณูปโภค
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รวม 41,400 บาท
รวม 41,400 บาท

จ ำนวน   1   ตู้ จ ำนวน 3,200 บำท

จ ำนวน   1   ตู้ จ ำนวน 5,500 บำท

ตู้บำนเล่ือนกระจก ขนำด 4 ฟุต

ตู้เหล็ก 2 บำน (มอก.)

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

งบลงทุน

คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1.เป็นตู้บำนเล่ือนกระจก ขนำด 4 ฟุต ตัวโครงสร้ำงท ำด้วยโลหะ
2.ภำยในมีช้ันเหล็ก 2 แผ่น ปรับระดับได้
3.ขนำดตู้ 1185 x 406 x 877 มิลลิเมตร
(คุณสมบัตินอกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์) แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ใน
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำนของ อบต. เพ่ือใช้จัดเก็บเอกสำรให้เป็นระเบียบ 
สะดวกต่อกำรค้นหำ ท้ังน้ีก ำหนดรำคำกลำงโดยกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด
จ ำนวน 3 ร้ำน
ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี  พ.ศ.2561 - 2564 หน้ำ 199
โดยถือปฏิบัติตำม
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว1986 ลว.22  มิ.ย. 2552
 เร่ือง กำรต้ังงบประมำณเพ่ือกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน

คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน
3.คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
ท้ังน้ีก ำหนดให้มีคุณสมบัติตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
ส ำนักงบประมำณ  เดือน มีนำคม  2560 
ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี  พ.ศ. 2561 - 2564 หน้ำ199
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว1986 ลว.22  มิ.ย. 2552
 เร่ือง กำรต้ังงบประมำณเพ่ือกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถ่ิน
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จ ำนวน 22,000 บำทเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผลแบบท่ี 1 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)
จ ำนวน 1 เคร่ือง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คุณลักษณะพ้ืนฐำน
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) 
  จ ำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง หรือดีกว่ำ ดังน้ี
 1) ในกรณีท่ีมีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 MB
    โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.8 GHz และมีหน่วย  
    ประมวลผลด้ำนกรำฟิก (Graphics Processing Unit)ไม่น้อยกว่ำ 8 แกน
    หรือ
 2) ในกรณีท่ีมีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB
    ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.7 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง 
  หรือดีกว่ำดังน้ี
 1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยควำมจ ำขนำด
    ไม่น้อยกว่ำ 1  GB หรือ
 2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดต้ังอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง
    แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำร
    แสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือ

 3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก 
    แบบ Onboard  Graphics ท่ีมีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลัก
    ในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) 
    ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุ
  ไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ
   120 GB  จ ำนวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) 
  แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 
  และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว จ ำนวน 1 หน่วย
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(ก ำหนดให้มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี 21  เมษำยน  2560 ของกระทรวง ICT
รำยกำรล ำดับท่ี 9 )
ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี  พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 198
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0210.5/ ว5794  ลว. 10 ตุลำคม 2559
 เร่ือง  กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์
 ของกระทรวงมหำดไทย
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1171
 ลว. 15 มิถุนำยน 2560 เร่ือง เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ.2560
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จ ำนวน 7,900 บำทเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส ำหรับกระดำษ A3
จ ำนวน  1  เคร่ือง

โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0210.5/ ว5794  ลว. 10 ตุลำคม 2559
เร่ือง  กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหำดไทย
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2 /ว 1171 
ลว. 15 มิถุนำยน 2560 เร่ือง เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ.2560

คุณลักษณะพ้ืนฐำน
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำ ส ำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ
  30 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 10.2 ภำพต่อนำที (ipm)
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีส ำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 17หน้ำ
  ต่อนำที (ppm) หรือ 8.1 ภำพต่อนำที (ipm)
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ 
  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถำดใส่ 
  กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100  แผ่น
(ก ำหนดให้มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี 21  เมษำยน  2560 ของกระทรวง ICT
รำยกำรล ำดับท่ี 40 )
ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี  พ.ศ. 2561 - 2564 หน้ำ 198
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จ ำนวน 1 เคร่ือง จ ำนวน 2,800 บำทเคร่ืองส ำรองไฟขนำด 800 VA

คุณลักณะพ้ืนฐำน
1.มีก ำลังไฟด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
2.สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
(ก ำหนดให้มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี 21 เมษำยน 2560 ของกระทรวง ICT
รำยกำรล ำดับท่ี 58 )
ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี  พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 198
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0210.5/ ว5794  ลว. 10 ตุลำคม 2559
 เร่ือง  กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์
 ของกระทรวงมหำดไทย
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1171 
 ลว. 15 มิถุนำยน 2560 เร่ือง เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ.2560
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รวม 3,091,760 บาท
รวม 142,860 บาท
รวม 142,860 บาท

จ ำนวน 142,860 บำท
ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้ำง

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
งบด าเนินงาน

เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ 
ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำร
พิจำรณำส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
เช่น ไม้ สี ปูนซีเมนต์ อิฐ บล็อก กระเบ้ือง สังกะสี ตะปูทรำย หิน แผ่นเหล็ก 
เหล็กเส้น เสำเหล็ก เสำคอนกรีตอัดแรง ท่อปูน ท่อพีวีซี ตะแกรงเหล็ก ฯลฯ
เพ่ือใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ
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รวม 2,948,900 บาท
รวม 2,948,900 บาท

จ ำนวน 174,900 บำท
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

งบลงทุน
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทำงเข้ำโรงเรียนอนุบำลแม่สำบดรุณศึกษำ

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทำงเข้ำโรงเรียนแม่สำบดรุณศึกษำ หมู่ท่ี 5  ต ำบลแม่สำบ  อ ำเภอสะเมิง  
จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.96917   E 98.68465
พิกัดส้ินสุด  N 18.96965   E 98.68425
ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว  81.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 5342.00 ตำรำงเมตร ตำมรูปแบบและรำยกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 147

โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 948
 ลว. 5 เมษำยน 2555 เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 1096
 ลว. 29 เมษำยน 2556 เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบ
 ค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 678
 ลว. 24 มีนำคม  2560 เร่ือง กำรปรับปรุงเอกสำรหลักเกณฑ์กำรค ำนวณ
 รำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร
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จ ำนวน 200,000 บำทโครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กและโรงจอดรถ

โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 948
 ลว. 5 เมษำยน 2555 เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 1096 
 ลว. 29 เมษำยน 2556 เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบ
 ค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 678
 ลว. 24 มีนำคม  2560 เร่ือง กำรปรับปรุงเอกสำรหลักเกณฑ์กำรค ำนวณ
 รำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กและโรงจอดรถ
โรงเรียนอนุบำลแม่สำบดรุณศึกษำ หมู่ท่ี 5  ต ำบลแม่สำบ  อ ำเภอสะเมิง  
จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดด ำเนินกำร  N 18.969207   E 98.684277
ปริมำณงำน 
1.ห้องน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร  ยำว  3.00 เมตร
สูง 2.70 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 12.00 ตำรำงเมตร 
2.โรงจอดรถ ขนำด 7.50 x 6.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 45.00 ตรม.
ตำมรูปแบบและรำยกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 148
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จ ำนวน 200,000 บำท

โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 948
 ลว. 5 เมษำยน 2555 เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 1096
 ลว. 29 เมษำยน 2556 เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบ
 ค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 678
 ลว. 24  มีนำคม  2560 เร่ือง กำรปรับปรุงเอกสำรหลักเกณฑ์กำรค ำนวณ
 รำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำข้ำงทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสำยบ้ำนแม่ขำน(ถนนหน้ำวัดแม่ขำน) บ้ำนแม่ขำน หมู่ท่ี 1 
ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.867421  E 98.638270
พิกัดส้ินสุด  N 18.867646  E 98.637575
ขนำดปำกรำงกว้ำง 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร หนำ 0.125 เมตร
ยำวรวม  80.00 เมตร แบบมีฝำปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 141

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนแม่ขำน หมู่ท่ี 1
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จ ำนวน 290,000 บำทโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเสำสัญญำณโทรศัพท์
บ้ำนอมลอง หมู่ท่ี 2

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยเสำสัญญำณโทรศัพท์ บ้ำนอมลอง หมู่ท่ี 2  ต ำบลแม่สำบ
อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.912220  E 98.606232
พิกัดส้ินสุด  N 18.912644  E 98.605870
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว  185.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 555.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำมไหล่ทำง
ปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริม
กำรเกษตร กำรผลิตสินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 142

โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 948
 ลว. 5 เมษำยน 2555 เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 1096
 ลว. 29 เมษำยน 2556 เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบ
 ค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 678
 ลว. 24  มีนำคม  2560 เร่ือง กำรปรับปรุงเอกสำรหลักเกณฑ์กำรค ำนวณ
 รำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร
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จ ำนวน 346,000 บำทโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสำยห้วยเห๊ียะ 
บ้ำนปำงเติม หมู่ท่ี 4

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสำยห้วยเห๊ียะ  บ้ำนปำงเติม  หมู่ท่ี 4  ต ำบลแม่สำบ
อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.95454  E 98.63575
พิกัดส้ินสุด  N 18.95449  E 98.67745
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว  220.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 660.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำมไหล่ทำง
ปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริม
กำรเกษตร กำรผลิตสินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 143

โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 948
 ลว. 5 เมษำยน 2555 เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 1096
 ลว. 29 เมษำยน 2556 เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบ
 ค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 678
 ลว. 24  มีนำคม  2560 เร่ือง กำรปรับปรุงเอกสำรหลักเกณฑ์กำรค ำนวณ
 รำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร
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จ ำนวน 232,000 บำทโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้ำงบ้ำนนำยสม วรรณะ
บ้ำนแม่ตุงติง หมู่ท่ี 5

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยข้ำงบ้ำนนำยสม  วรรณะ บ้ำนแม่ตุงติง  หมู่ท่ี 5  ต ำบลแม่สำบ
อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.971050  E 98.684040
พิกัดส้ินสุด  N 18.970223  E 98.685155
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว  150.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 450.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำมไหล่ทำง
ปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริม
กำรเกษตร กำรผลิตสินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 143

โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 948
 ลว. 5 เมษำยน 2555 เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 1096
 ลว. 29 เมษำยน 2556 เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบ
 ค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 678
 ลว. 24  มีนำคม  2560 เร่ือง กำรปรับปรุงเอกสำรหลักเกณฑ์กำรค ำนวณ
 รำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร



           129

จ ำนวน 114,000 บำทโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 2 (บ้ำนขุนสำบใต้)
บ้ำนขุนสำบ หมู่ท่ี 6

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอย 2 (บ้ำนขุนสำบใต้) บ้ำนขุนสำบ  หมู่ท่ี 6  ต ำบลแม่สำบ
อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 19.00374  E 98.671908
พิกัดส้ินสุด  N 19.003139 E 98.671675
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว  96.50 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 208.50 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำมไหล่ทำง
ปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ีและวำงท่อ คสล. Dia 0.30 เมตร จ ำนวน 10 ท่อน
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 144

โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 948
 ลว. 5 เมษำยน 2555 เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 1096
 ลว. 29 เมษำยน 2556 เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบ
 ค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 678
 ลว. 24  มีนำคม  2560 เร่ือง กำรปรับปรุงเอกสำรหลักเกณฑ์กำรค ำนวณ
 รำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร
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จ ำนวน 32,000 บำทโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้ำนนำยด ำ  
บ้ำนขุนสำบ หมู่ท่ี 6

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้ำนนำยด ำ (บ้ำนขุนสำบใต้) บ้ำนขุนสำบ หมู่ท่ี 6  ต ำบลแม่สำบ
อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 19.01866  E 98.67318
พิกัดส้ินสุด  N 19.01887  E 98.67310
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว  21.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 63.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำมไหล่ทำง
ปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 144

โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 948
 ลว. 5 เมษำยน 2555 เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 1096
 ลว. 29 เมษำยน 2556 เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบ
 ค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 678
 ลว. 24  มีนำคม  2560 เร่ือง กำรปรับปรุงเอกสำรหลักเกณฑ์กำรค ำนวณ
 รำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร
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จ ำนวน 76,000 บำทโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้ำนนำยปุ๊ด 
บ้ำนขุนสำบ หมู่ท่ี 6

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้ำนนำยปุ๊ด  บ้ำนขุนสำบ  หมู่ท่ี 6  ต ำบลแม่สำบ
อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 19.021150  E 98.673850
พิกัดส้ินสุด  N 19.021410  E 98.074080
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว  49.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 147.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำมไหล่ทำง
ปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 144

โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 948
 ลว. 5 เมษำยน 2555 เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 1096
 ลว. 29 เมษำยน 2556 เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบ
 ค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 678
 ลว. 24  มีนำคม  2560 เร่ือง กำรปรับปรุงเอกสำรหลักเกณฑ์กำรค ำนวณ
 รำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร
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จ ำนวน 221,000 บำทโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้ำงบ้ำนนำยสุบรรณ 
บ้ำนหำดส้มป่อย หมู่ท่ี 7

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยข้ำงบ้ำนนำยสุบรรณ  บ้ำนหำดส้มป่อย  หมู่ท่ี 7  ต ำบลแม่สำบ
อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.877194  E 98.611911
พิกัดส้ินสุด  N 18.877520   E 98.610704
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว  142.50 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 427.50 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำมไหล่ทำง
ปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 145

โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 948
 ลว. 5 เมษำยน 2555 เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 1096
 ลว. 29 เมษำยน 2556 เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบ
 ค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 678
 ลว. 24  มีนำคม  2560 เร่ือง กำรปรับปรุงเอกสำรหลักเกณฑ์กำรค ำนวณ
 รำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร
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จ ำนวน 111,000 บำทโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยโรงสีข้ำว SML (2 ช่วง)
บ้ำนหำดส้มป่อย หมู่ท่ี 7

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยโรงสีข้ำว SML (2 ช่วง) บ้ำนหำดส้มป่อย หมู่ท่ี 7  ต ำบลแม่สำบ
อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ช่วงท่ี 1
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.878050  E 98.012110
พิกัดส้ินสุด  N 18.878167  E 98.612557
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว  48.50 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร
ช่วงท่ี 2
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.878054  E 98.611517
พิกัดส้ินสุด  N 18.877910  E 98.611324
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว  23.50 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีท้ัง 2 ช่วง รวมไม่น้อยกว่ำ 216.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำม
ไหล่ทำง ปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 144

โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 948
 ลว. 5 เมษำยน 2555 เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 1096
 ลว. 29 เมษำยน 2556 เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบ
 ค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 678
 ลว. 24 มีนำคม  2560 เร่ือง กำรปรับปรุงเอกสำรหลักเกณฑ์กำรค ำนวณ
 รำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร
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จ ำนวน 311,000 บำทโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยสันนำกู่ 
บ้ำนง้ิวเฒ่ำ หมู่ท่ี 8

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยสันนำกู่  บ้ำนง้ิวเฒ่ำ  หมู่ท่ี 8  ต ำบลแม่สำบ  อ ำเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น   N 18.95212  E 98.65779
พิกัดส้ินสุด   N 18.95296  E 98.65816
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 200.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 600.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำมไหล่ทำง
ปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 145

โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 948
 ลว. 5 เมษำยน 2555 เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 1096
 ลว. 29 เมษำยน 2556 เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบ
 ค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 678
 ลว. 24  มีนำคม  2560 เร่ือง กำรปรับปรุงเอกสำรหลักเกณฑ์กำรค ำนวณ
 รำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร
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จ ำนวน 281,000 บำทโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยโบสถ์ขุนอมลอง 
บ้ำนนำกู่ หมู่ท่ี 9

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยโบสถ์ขุนอมลอง (หย่อมบ้ำนขุนอมลอง)  บ้ำนนำกู่  หมู่ท่ี 9  ต ำบล
แม่สำบ  อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.991920   E 98.626380
พิกัดส้ินสุด  N 18.992590   E 98.626580
ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว  130.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 520.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำมไหล่ทำง
ปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 146

โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 948
 ลว. 5 เมษำยน 2555 เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 1096
 ลว. 29 เมษำยน 2556 เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบ
 ค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 678
 ลว. 24  มีนำคม  2560 เร่ือง กำรปรับปรุงเอกสำรหลักเกณฑ์กำรค ำนวณ
 รำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร
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จ ำนวน 200,000 บำทโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสำยบ้ำนทุ่งยำว
(ต่อจำกโครงกำรเดิม) บ้ำนทุ่งยำว  หมู่ท่ี 10

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสำยบ้ำนทุ่งยำว (ต่อจำกโครงกำรเดิม) บ้ำนทุ่งยำว หมู่ท่ี 10 
ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.977600  E 98.677630
พิกัดส้ินสุด  N 18.978300  E 98.677410
ขนำดปำกรำงกว้ำง 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร หนำ 0.125 เมตร
ยำวรวม  80.00 เมตร แบบมีฝำปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 147

โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 948
 ลว. 5 เมษำยน 2555 เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 1096
 ลว. 29 เมษำยน 2556 เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบ
 ค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 678
 ลว. 24  มีนำคม  2560 เร่ือง กำรปรับปรุงเอกสำรหลักเกณฑ์กำรค ำนวณ
 รำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร
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จ ำนวน 160,000 บำทโครงกำรปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน บ้ำนงำแมง หมู่ท่ี 3
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน บ้ำนงำแมง หมู่ท่ี 3
ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดด ำเนินกำร   N 18.931120  E 98.675270
ปริมำณงำน
1.ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ ำบำดำลแบบ Submersible ขนำด 3 แรงม้ำ 1 เฟส 
(2.2kw) จ ำนวน 1 เคร่ือง
2.ติดต้ังตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน้ ำบำดำล ขนำด 3 แรงม้ำ 1 เฟส (2.2 kw) 
จ ำนวน 1 ตู้
3.วำงท่อส่งน้ ำดิบ โดยวำงท่อ PVC (ช้ัน 8.5) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ระยะทำงรวม 1,000 เมตร
ตำมรูปแบบและรำยกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล)
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 142

โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 948
 ลว. 5 เมษำยน 2555 เร่ืองหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำงก่อสร้ำง
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 1096
 ลว. 29 เมษำยน 2556 เร่ืองกำรปรับปรุงรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบ
 ค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 678
 ลว. 24  มีนำคม  2560 เร่ือง กำรปรับปรุงเอกสำรหลักเกณฑ์กำรค ำนวณ
 รำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร


