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องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 



 

    

  ส่วนที่ 1 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
 

ของ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

อ ำเภอสะเมิง    จังหวัดเชียงใหม่ 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแมส่ำบ  อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
  รายรับจริง 

 ปี 2561 
ประมาณการ 

 ปี 2562 
ประมาณการ  

ปี 2563 

รายได้จัดเก็บเอง      

  หมวดภำษีอำกร 115,604.16 113,500.00 580,00.00 

  หมวดค่ำธรรมเนียมค่ำปรับและใบอนุญำต 4,226.20 33,700.00 10,700.00 

  หมวดรำยได้จำกทรัพยส์ิน 167,472.40 150,000.00 150,000.00 

  หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 100.00 500.00 11,000.00 

  หมวดรำยได้จำกทุน 0.00 357,000.00 250,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 287,402.76 654,700.00 479,700.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

    

  หมวดภำษีจดัสรร 15,034,040.62 13,845,300.00 15,120,300.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,034,040.62 13,845,300.00 15,120,300.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

    

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,811,852.00 14,000,000.00 13,500,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

12,811,852.00 14,000,000.00 13,500,000.00 

รวม 28,133,295.38 28,500,000.00 29,100,000.00 

 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2561 

ประมาณการ 
 ปี 2562 

ประมาณการ  
ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลำง 7,526,512.80 8,290,500.00 8,469,500.00 

  งบบุคลำกร 8,191,393.92 10,534,560.00 10,758,420.00 

  งบด ำเนินงำน 4,607,906.97 5,467,640.00 5,686,443.00 

  งบลงทุน 2,260,933.68 3,164,300.00 3,009,120.00 

  งบรำยจ่ำยอื่น 20,000.00 25,000.00 25,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 993,000.00 1,018,000.00 1,151,517.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 23,599,747.37 28,500,000.00 29,100,000.00 

รวม 23,599,747.37 28,500,000.00 29,100,000.00 
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2.1  ในปีงบประมาณ 2561  ณ วันท่ี 30  กันยายน พ.ศ.2561

จ านวน             115,604.16  บาท
จ านวน                4,226.20  บาท
จ านวน             167,472.40  บาท
จ านวน                  100.00  บาท
จ านวน                        -    บาท
จ านวน        15,034,040.62  บาท
จ านวน        12,811,852.00  บาท

จ านวน 7,661,212.80  บาท
จ านวน          8,191,393.92  บาท

จ านวน          5,129,731.97  บาท
จ านวน          3,168,733.68  บาท
จ านวน             993,000.00  บาท

รายจ่ายอ่ืน จ านวน 20,000.00             บาท

1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ านวน 5 โครงการ รวม 10,817.06 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท

ค ำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ

          บัดน้ีถึงเวลาท่ี คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบอีกคร้ังหน่ึง  ฉะน้ันในโอกาสน้ีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จึงขอช้ีแจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ดังต่อไปน้ี

1. สถำนะกำรคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ วันท่ี 31   กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถานะการเงิน ดังน้ี
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 26,812,139.15 บาท
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 10,109,328.04 บาท
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 8,623,840.62 บาท

2. กำรบริหำรงบประมำณ

(1) รายรับจริง จ านวน 28,133,295.38 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 15,477,625.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง จ านวน 24,929,447.37 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง

(7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้  จ านวน  0.00 บาท

(4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 15,477,625.00 บาท
(5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 610,000.00  บาท
(6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  0.00 บาท

งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน



      2

2.2  ในปีงบประมาณ 2562  ณ วันท่ี 31  กรกฎาคม พ.ศ.2562

จ านวน             115,394.11  บาท
จ านวน                2,440.00  บาท
จ านวน             156,412.39  บาท
จ านวน              24,010.00  บาท
จ านวน                  225.00  บาท
จ านวน        12,780,122.37  บาท
จ านวน        13,382,817.00  บาท

จ านวน 6,463,592.35  บาท
จ านวน          6,923,393.00  บาท
จ านวน          3,941,304.39  บาท
จ านวน          1,259,600.00  บาท
จ านวน             948,000.00  บาท

(7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้  จ านวน  0.00 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

(1) รายรับจริง จ านวน 26,461,420.87 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร

หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

(3) รายจ่ายจริง จ านวน 19,535,889.74 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป
(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท

งบลงทุน

งบบุคลากร
งบด าเนินงาน

(5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 1,519,200.00 บาท

(6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน

(4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท
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ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ

อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

ประกอบร่ำงข้อบัญญัติ  งบประมำณรำยจ่ำย

ด้าน ยอดรวม

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน      29,100,000.00
แผนงำนงบกลำง         8,469,500.00

ด้านบริหารท่ัวไป
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป         8,635,163.00

          546,980.00

บันทึกหลักการและเหตุผล

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ         3,779,517.00
ด้านการด าเนินงานอ่ืน   

แผนงำนสำธำรณสุข           310,000.00
แผนงำนสังคมสงเครำะห์         1,085,040.00

ด้านการเศรษฐกิจ   

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม   

แผนงำนกำรศึกษำ         6,273,800.00
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               8,290,500
                8,469,500
               8,469,500

               5,236,800             6,240,780
                2,571,120              2,571,120
                2,665,680              3,669,660
               1,791,763             2,159,763
                   279,600                 427,600
                1,027,000              1,247,000
                   337,663                 337,663
                   147,500                 147,500
                 156,820               159,620
                   156,820                 159,620

25000                 25,000
25000                  25,000

50,000                 50,000
50,000                  50,000

               7,260,383             8,635,163

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ
อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งาน
งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวมงบ

แผนงานงบกลาง

งาน
งบกลาง รวมงบ

งบกลาง             8,290,500
    งบกลาง              8,469,500
                                  รวม             8,469,500

งบด าเนินงาน               368,000
    ค่าตอบแทน                148,000
    ค่าใช้สอย                220,000

งบบุคลากร             1,003,980
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)              1,003,980

    ค่าครุภัณฑ์                    2,800
งบรายจ่ายอ่ืน 0
    รายจ่ายอ่ืน 0

    ค่าวัสดุ 0
    ค่าสาธารณูปโภค 0
งบลงทุน                  2,800

งบเงินอุดหนุน 0
    เงินอุดหนุน 0
                                 รวม             1,374,780
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ
อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

                 165,780
                   165,780
                 381,200
                    67,200
                   194,000
                   120,000
                 546,980

               1,011,600             2,867,520
                1,011,600              2,867,520
                 827,000             2,406,780
                   178,000                 193,000
                   550,000              1,534,460
                    50,000                 630,320
                    49,000                  49,000
                         -                 295,500
                          -                   145,500
                          -                   150,000

 0               704,000
 0                 704,000

               1,838,600             6,273,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน
งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รวมงบ

รวมงบ

    ค่าใช้สอย                194,000
    ค่าวัสดุ                120,000
                                   รวม               546,980

งบบุคลากร               165,780
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                165,780
งบด าเนินงาน               381,200

งบบุคลากร             1,855,920
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)              1,855,920
งบด าเนินงาน             1,579,780

แผนงานการศึกษา

งาน
งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา

    ค่าสาธารณูปโภค  0
งบลงทุน               295,500

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                150,000

    ค่าตอบแทน                  15,000
    ค่าใช้สอย                984,460
    ค่าวัสดุ                580,320

งบเงินอุดหนุน               704,000
    เงินอุดหนุน                704,000
                                  รวม             4,435,200

    ค่าตอบแทน                  67,200

    ค่าครุภัณฑ์                145,500
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ
อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

                 110,000
                    24,000
                    86,000
                 200,000
                   200,000
                 310,000

                 809,940
                   809,940
                 271,000
                   109,500
                   161,500
                     4,100
                      4,100
               1,085,040

แผนงานสาธารณสุข

งาน
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

รวมงบ

    ค่าครุภัณฑ์                    4,100
                                  รวม             1,085,040

    ค่าตอบแทน                109,500
    ค่าใช้สอย                161,500
งบลงทุน                  4,100

งบด าเนินงาน               110,000
    ค่าตอบแทน                  24,000

งบบุคลากร               809,940
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                809,940
งบด าเนินงาน               271,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน
งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวมงบ

งบเงินอุดหนุน               200,000
    ค่าใช้สอย                  86,000

    เงินอุดหนุน                200,000
                                 รวม               310,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ
อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

                 674,400               674,400
                   674,400                 674,400
                 227,700               357,700
                   107,700                 107,700
                   120,000                 150,000

 0                 100,000
                   23,900             2,549,900
                    23,900                  23,900

 0              2,526,000
                         -                 197,517
                          -                   197,517

                 926,000             3,779,517

รวมงบ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

                                   รวม             2,853,517

งบลงทุน             2,526,000
    ค่าครุภัณฑ์  0
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง              2,526,000

    ค่าตอบแทน  0
    ค่าใช้สอย                  30,000
    ค่าวัสดุ                100,000

งาน งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน

งบเงินอุดหนุน
    เงินอุดหนุน

              197,517
               197,517

งบบุคลากร  0
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  0
งบด าเนินงาน               130,000



 

ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

อ าเภอสะเมิง    จังหวัดเชียงใหม่ 
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ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ 
อ าเภอสะเมิง       จังหวัดเชียงใหม่ 

…………………………………………………………… 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอ านาจตามความใน 

พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที6่) พ.ศ.2552 มาตรา 87  

จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบและโดยอนมุัติของนายอ าเภอสะเมิง  

ดังต่อไปนี้  

 ข้อ 1  ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อ 2  ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคบัตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  พ.ศ.2562 เป็นต้นไป 

           ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนรวมทัง้สิ้น 29,100,000บาท 

           ข้อ 4  งบประมาณรายจ่ายทัว่ไปจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

                   เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 29,100,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
        แผนงานบริหารงานทั่วไป 8,635,163.00 
        แผนงานการรักษาความสงบภายใน 546,980.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
        แผนงานการศึกษา 6,273,800.00 
        แผนงานสาธารณสุข 310,000.00 
        แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 1,085,040.00 
ด้านการเศรษฐกิจ  
        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,779,517.00 
ด้านการด าเนินงานอื่น  
        งบกลาง 8,469,500.00 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 29,100,000.00 

 ข้อ 5  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบปฏบิัติการเบกิจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ด้รับอนมุัติให้เป็นไป 

                   ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ 6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตนิี ้

               ประกาศ ณ วันที่           เดือน                       พ.ศ. 2562 

            (ลงนาม) 
 
                (นายพฒันพงษ์  ไชยสุภา)      
                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ 

                    อนุมัติ 

(ลงนาม) 

          (นายชัยณรงค์  นนัตาสาย)  
               นายอ าเภอสะเมิง 
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 55,000.00
57,292.14 77,744.00 89,878.16 88,000.00 -99.43 % 500.00
13,482.00 23,349.00 23,602.00 23,500.00 -97.87 % 500.00
1,400.00 4,565.00 2,124.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

72,174.14 105,658.00 115,604.16 113,500.00 58,000.00

737.20 776.00 1,416.20 1,300.00 -23.08 % 1,000.00

190.00 310.00 450.00 400.00 25.00 % 500.00

100.00 200.00 1,130.00 1,000.00 -80.00 % 200.00
20,759.00 28,997.00 0.00 30,000.00 -73.33 % 8,000.00
1,491.00 3,295.00 1,230.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

23,277.20 33,578.00 4,226.20 33,700.00 10,700.00

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
190,637.16 163,802.18 167,472.40 150,000.00 0.00 % 150,000.00
200,637.16 163,802.18 167,472.40 150,000.00 150,000.00

36,600.00 4,000.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00
600.00 200.00 100.00 500.00 100.00 % 1,000.00

37,200.00 4,200.00 100.00 500.00 11,000.00

0.00 7,700.00 0.00 357,000.00 -29.97 % 250,000.00
0.00 7,700.00 0.00 357,000.00 250,000.00

299,224.19 636,076.18 741,649.16 616,500.00 20.03 % 740,000.00
9,017,222.19 9,233,793.16 9,459,232.94 8,985,000.00 5.73 % 9,500,000.00
1,654,435.86 1,651,021.73 1,785,114.29 1,650,000.00 9.09 % 1,800,000.00

205,234.67 240,794.97 186,393.98 210,000.00 -4.76 % 200,000.00
694,105.34 700,362.65 0.00 0.00 0.00 % 0.00

1,493,026.32 1,687,791.61 2,683,370.88 2,212,500.00 22.03 % 2,700,000.00
24,400.42 28,594.40 24,930.48 25,000.00 0.00 % 25,000.00
23,673.88 21,860.77 20,962.45 25,000.00 0.00 % 25,000.00

0.00 193.88 257.44 300.00 0.00 % 300.00

89,759.00 123,409.00 132,129.00 121,000.00 7.44 % 130,000.00

13,501,081.87 14,323,898.35 15,034,040.62 13,845,300.00 15,120,300.00

4,605,910.00 12,369,892.00 12,811,852.00 14,000,000.00 -3.57 % 13,500,000.00

4,605,910.00 12,369,892.00 12,811,852.00 14,000,000.00 13,500,000.00
18,440,280.37 27,008,728.53 28,133,295.38 28,500,000.00 29,100,000.00รวมทุกหมวด

อ ำเภอสะเมิง    จังหวัดเชียงใหม่
 

รายรับจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ
     หน้ำท่ีและภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

     เงินท่ีเก็บตำมกฎหมำยว่ำด้วยอุทยำนแห่งชำติ
     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำม
     ประมวลกฎหมำยท่ีดิน

     ค่ำภำคหลวงแร่
     ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม

     ภำษีสุรำ
     ภำษีสรรพสำมิต

     ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ
     ภำษีธุรกิจเฉพำะ

     ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน
     ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ

รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร

หมวดรายได้จากทุน
     ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน

     รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่ำขำยแบบแปลน

     ดอกเบ้ีย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่ำเช่ำท่ีดิน

     ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์
     ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ

     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ
     ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกำศหรือ
     แผ่นปลิวเพ่ือกำรโฆษณำ

รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ภำษีบ ำรุงท้องท่ี
     ภำษีป้ำย

     ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง
     ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน

หมวดภาษีอากร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ำยเป็นเบ้ียยังชีพคนพิกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
จ่ำยเงินเบ้ียควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2553 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562   
 โดยถือปฏิบัติตำม
- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 2927 ลว.25 กรกฎำคม 2562
 เร่ือง กำรซักซ้อมแนวทำงกำรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนท่ัวไป
 เงินอุดหนุนส ำหรับโครงกำรส่งเสริมสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ ผู้พิกำรและทุพพลภำพ 
 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรทำงสังคมแก่ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และโครงกำรสร้ำง
 หลักประกันด้ำนรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 98  ล ำดับท่ี 2

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000 บำท

งบกลาง 8,469,500 บาท
งบกลาง 8,469,500 บาท

งบกลาง 8,469,500 บาท
เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 5,670,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
จ่ำยเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2552 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 
โดยถือปฏิบัติตำม
- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 2927 ลว.25 กรกฎำคม 2562
 เร่ือง กำรซักซ้อมแนวทำงกำรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนท่ัวไป
 เงินอุดหนุนส ำหรับโครงกำรส่งเสริมสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ ผู้พิกำรและทุพพลภำพ 
 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรทำงสังคมแก่ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และโครงกำรสร้ำง
 หลักประกันด้ำนรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 98  ล ำดับท่ี 1

เบ้ียยังชีพคนพิกำร 2,256,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงิน
สงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฯ พ.ศ. 2548  
โดยถือปฏิบัติตำม
- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 2927 ลว.25 กรกฎำคม 2562
 เร่ือง กำรซักซ้อมแนวทำงกำรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนท่ัวไป
 เงินอุดหนุนส ำหรับโครงกำรส่งเสริมสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ ผู้พิกำรและทุพพลภำพ 
 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรทำงสังคมแก่ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และโครงกำรสร้ำง
 หลักประกันด้ำนรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 98  ล ำดับท่ี 3

  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ

อ ำเภอ สะเมิง        จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 29,100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น
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จ ำนวน

 -หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 526 
  ลว. 8 มีนำคม  2560
 -หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1064  
  ลว. 31 พฤษภำคม  2560
 -หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1173 
  ลว. 15 มิถุนำยน  2560
 -หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1520 
  ลว. 2 สิงหำคม  2560
 -หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2145 
  ลว. 11  ตุลำคม  2560
 -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 6768 
  ลว. 23 พฤศจิกำยน 2560
 -หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 608 
  ลว. 5  มีนำคม  2561
 -หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1077 
  ลว. 17  เมษำยน  2561

ส ำรองจ่ำย 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเผชิญเหตุสำธำรณภัยหรือบรรเทำควำมเดือดร้อนให้ประชำชน
เป็นส่วนรวมในกรณีเหตุฉุกเฉินจ ำเป็นเร่งด่วน ซ่ึงไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำได้ เช่นกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย,น้ ำป่ำไหลหลำก, แผ่นดินถล่ม ,วำตภัย,ภัยแล้ง,ภัยหนำว, 
ไฟป่ำ,อัคคีภัย,โรคติดต่อต่ำงๆ ฯลฯ หรือกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องจ่ำยนอกเหนือจำกท่ี
งบประมำณต้ังไว้ หรือกรณี ท่ีมีหนังสือส่ังกำรให้เบิกจ่ำยจำกเงินประเภทน้ี 

โดยถือปฏิบัติตำม
 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560
 -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 เร่ืองซักซ้อม
  แนวทำงกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือช่วยเหลือประชำชนกรณีเกิดสำธำรณภัยของ 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
 -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0684 ลว. 8 กุมภำพันธ์ 2560
  เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฎิบัติส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในกำรช่วยเหลือ
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีประสบสำธำรณภัยตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและ
  บรรเทำสำธำรณภัย

โดยถือปฏิบัติตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0313.4/ ว 667 ลว.12 มีนาคม 2545
เรื่องการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย ของ อปท.

-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3215 ลว. 6 มิถุนายน 2559 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ อปท

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76
ลว.13 มกราคม 2558 เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 4515 ลว. 11 สิงหาคม 2558
เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น  าท่วมฉับพลัน น  าป่าไหลหลาก 
และ ดินถล่ม

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฎิบัติส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145
ลว. 11 ตุลาคม  2560

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768
ลว. 29 พฤศจิกายน 2560

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 516
ลว. 22 กุมภาพันธ์  2561

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1632
ลว. 4 มิถุนายน  2561

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4014
ลว. 12  ธันวาคม 2561

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4182
ลว. 24  ธันวาคม 2561

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 305
ลว. 22 มกราคม  2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 588
ลว. 13  กุมภาพันธ์ 2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1273
ลว. 25 มีนาคม  2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 6884
ลว. 1 เมษายน  2562
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน ในอัตรำร้อยละ 1 
โดยค ำนวณจำกประมำณกำรรำยรับทุกประเภทตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ยกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน 
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน ด่วนมำก 
 ท่ี มท 0808.5/ ว 2305  ลว. 26  กรกฎำคม  2561 เร่ืองซักซ้อมกำรต้ังงบประมำณ
 รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เพ่ือส่งเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
 ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 3466 ลว. 29  ตุลำคม  2561
-พรบ.บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2500
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2546
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรต้ังงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561

เพ่ือส่งเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรำยปี ในอัตรำร้อยละ 0.2 ของค่ำจ้ำง
โดยประมำณท้ังปี   
โดยถือปฏิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4172 ลว. 24  
ธันวำคม  2561 เร่ือง กำรต้ังงบประมำณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรต้ังงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 156,000 บำท

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

เพ่ือส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนำยจ้ำง ในอัตรำร้อยละ  5  
ให้แก่พนักงำนจ้ำงของ อบต.แม่สำบ  
โดยถือปฏิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
-หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 9 
 ลว. 22  มกรำคม 2557 เร่ือง  กำรจ่ำยเงินเบ้ียประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง
-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. เร่ืองมำตรฐำนท่ัวไป
 เก่ียวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 3)
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรต้ังงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,000 บำท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 64,500 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลแม่สำบ 50,000 บำท
โดยจ่ำยสมทบในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยึดหลักหุ้นส่วนกำรพัฒนำ
ประชำชน 1 ส่วน : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1 ส่วน : และรัฐบำล 1 ส่วน
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม พ.ศ.2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0891.4 / ว 2502 ลว. 20 ส.ค. 2553 เร่ืองแนวทำง
 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนกองทุนสวัสดิกำรชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2/ว 4295 ลว. 3 ส.ค. 2560
 เร่ืองกำรด ำเนินกำรสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท.0808.2/ว 560 ลว. 27 ก.พ. 2561
 เร่ืองกำรด ำเนินกำรสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรต้ังงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้ำ 99  ล ำดับท่ี 4

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลแม่สำบ 80,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบ กองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลแม่สำบ (สปสช) 
ไม่น้อยว่ำร้อยละ 40 ของจ ำนวนเงินท่ีได้รับจัดสรรจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพ 
คือ คนละ 45 บำท โดยคิดจำกจ ำนวนประชำกรของต ำบล จ ำนวน 3,581 คน 
ข้อมูล ณ.วันท่ี 1 เมษำยน  2562  
โดยถือปฏิบัติตำม
-พ.ร.บ. หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.2545 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ ว 2199 
 ลว. 10 พฤศจิกำยน  2552
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 1514 ลว. 6 กรกฎำคม 2554
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0037.3/ ว. 20502  ลว. 2 ธ.ค. 2553 เร่ืองซักซ้อม
 ควำมเข้ำใจกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถ่ินปี  2554 
-ประกำศคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เร่ืองหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน
 ให้ อปท ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี
 พ.ศ.2557 
-ประกำศคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เร่ืองหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน
 ให้ อปท ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี
 พ.ศ.2561
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้ำ 95  ล ำดับท่ี 1
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

บาท
งบบุคลากร 5,236,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120 บาท
เงินเดือนนำยก/รองนำยก 514,080 บำท

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

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

บำท
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

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 86,400 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
จ ำนวน 1 อัตรำ อัตรำละ 7,200 บำท/เดือน
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งานบริหารท่ัวไป 7,260,383

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

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120
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จ ำนวนเงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,886,400 บำท
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
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

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 ำบลจังหวัดเชียงใหม่เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 31)  
ประกำศวันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ.2559

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 266,760 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำปี
ให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำสังกัดส ำนักงำนปลัดฯ  จ ำนวน 1 อัตรำ
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

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

เงินประจ ำต ำแหน่ง 168,000 บำท

บาท
เงินเดือนพนักงำน 1,712,640 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปี แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
สังกัดส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ จ ำนวน 5 อัตรำ 
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542
-หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวำคม 2558
 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท.

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 84,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,665,680
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จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 398,280 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำง สังกัดส ำนักงำนปลัดฯ
จ ำนวน 3 อัตรำ คือ
1.พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ       จ ำนวน   2 อัตรำ  
2.พนักงำนจ้ำงท่ัวไป             จ ำนวน   1 อัตรำ
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 36,000 บำท
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
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งบด าเนินงาน 1,791,763 บาท
ค่าตอบแทน 279,600 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 247,600 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็น
1.ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรำยงำน และประเมินควำมช ำนำญ หรือควำมเช่ียวชำญ 
ผลงำนวิชำกำรของพนักงำนผู้ขอรับกำรประเมิน  จ านวน  5,000 บาท

2.ค่ำตอบแทน,ค่ำท ำขวัญ   ให้แก่พนักงำน,ลูกจ้ำงประจ ำ, พนักงำนจ้ำงหรือบุคลำกรของ 
อบต. ตลอดจนบุคคลท่ัวไปท่ีไปปฏิบัติงำนฝ่ำอันตรำยเป็นคร้ังครำว หรือกรณีได้รับอุบัติเหตุ
ระหว่ำงปฏิบัติหน้ำท่ี  จ านวน 9,000 บาท

3.ค่ำป่วยกำรกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของอำสำสมัครปัองกันภัยฝ่ำยพลเรือน เพ่ือชดเชยกำรงำน
หรือเวลำท่ีเสียไปเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยตำม
กฎหมำยฯรวมถึงกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีเก่ียวกับงำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย หรือกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของ
ประชำชนตำมกฏหมำย โดยจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรให้แก่อำสำสมัครฯผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีตำม
โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันไฟป่าต าบลแม่สาบ เป็นเงิน 33,600 บาท
โดยถือปฏิบัติตำม 
-ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยของ
อำสำสมัครในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560

4.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำและ
พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริกำรส่วนต ำบลท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินและมีสิทธ์ิได้รับเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนฯ  จ านวน 200,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตำม 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
 อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนของ 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 ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธี
 กำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 32,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำของบุตรของผู้บริหำรและพนักงำนส่วนต ำบลท่ีมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรก.เงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร 
 พ.ศ.2560
-อัตรำกำรเบิกตำมหนังสือเวียนกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 
ลว. 28 มิถุนำยน 2559 และด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0408.5/ว 22 ลงวันท่ี 12 มกรำคม 2561
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รวม

จ ำนวน

ค่าใช้สอย 1,027,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร ดังน้ี
1.ค่ำจัดท ำเอกสำร,ค่ำถ่ำยเอกสำร,ค่ำเย็บหรือเข้ำเล่มท ำปกหนังสือ

2.ค่ำโฆษณำและเผยแพร่   
โดยจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยหรือแผงปิดประกำศ ค่ำจ้ำงท ำโปสเตอร์กำรบันทึกภำพยนต์
วีดีโอ วีดีทัศน์กำรจัดท ำเว็ปไซต์ ค่ำล้ำงอัดขยำยรูปถ่ำยกำรจ้ำงโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และ
เผยแพร่กิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในส่ือประเภทต่ำงๆ เช่นวิทยุกระจำยเสียง 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วำรสำรแผ่นพับ ป้ำยประชำสัมพันธ์ ส่ือส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ ฯลฯ

3.ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ    
โดยจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงเหมำท ำกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด ซ่ึงมิใช่กำร
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้ำงครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้ำงเช่น ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำ
ควำมสะอำดอำคำรสถำนท่ีรำชกำร ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย ค่ำเช่ำเคร่ือง
ถ่ำยเอกสำร ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำต้นไม้อำคำรสถำนท่ี ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนประจ ำ
รถดับเพลิงค่ำจ้ำงเหมำผู้ช่วยเจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน ฯลฯ

4.ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ
โดยจ่ำยเป็น ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆท่ีจ ำเป็น รวมถึงค่ำปรับค่ำ พ.ร.บ. ค่ำ
เบ้ียประกัน รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องหรือมีลักษณะใกล้เคียงและอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ี
เพ่ือประโยชน์ต่อรำชกำร 
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท0808.2/ว 0746  ลงวันท่ี 1  กุมภำพันธ์  2562
 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
 ท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ ว 7120 ลว. 9  ธันวำคม  2559
 เร่ืองหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ของ อปท.

260,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 32,000 บำท

80,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ของผู้บริหำรท้องถ่ิน  สมำชิกสภำฯ 
พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำง รวมถึงผู้ท่ีได้รับค ำส่ังจำกนำยกฯ 
ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีเพ่ือประโยชน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  โดยจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม 
และค่ำลงทะเบียนกำรฝึกอบรมประชุมสัมมนำ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ
ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
สนำมบิน  ท้ังน้ีให้รวมถึงค่ำธรรมเนียมป้ำยยำนพำหนะ ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียม
ท่ีดินหรือค่ำธรรมเนียมใดๆ ท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยน้ีได้
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน
 พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-หลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
 ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1797 ลงวันท่ี 2 เมษำยน 2561 
 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรเข้ำรับ
 กำรฝึกอบรมของ อปท.

เพ่ือจ่ำยเป็น
1.ค่ำรับรอง
1.1ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   จ านวน  12,000 บาท
โดยจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เช่น ค่ำอำหำร  ค่ำเคร่ืองด่ืม
ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวเน่ืองในกำรเล้ียงรับรอง รวมท้ังค่ำบริกำรซ่ึง
จ ำเป็นต้องจ่ำยท่ีเก่ียวกับกำรรับรอง รวมท้ังเพ่ือเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคล หรือ
คณะบุคคลท่ีมำนิเทศตรวจงำน เย่ียมชม หรือทัศนศึกษำดูงำนฯลฯ

1.2ค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถ่ิน   จ านวน  20,000 บาท 
โดยจ่ำยเป็นค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถ่ิน เช่น ค่ำอำหำรค่ำอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร รวมถึงค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวเน่ืองในกำรเล้ียงรับรอง 
รวมท้ังค่ำบริกำรซ่ึงจ ำเป็นต้องจ่ำยท่ีเก่ียวกับกำรรับรอง

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

150,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนสตรอว์เบอร่ีและของดีอ ำเภอสะเมิง
ประจ ำปี พ.ศ.2563 โดยจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำซุ้มนิทรรศกำรและแสดงผลิตภัณฑ์
ชุมชน, ค่ำจ้ำงเหมำท ำรถขบวน, ค่ำจ้ำงเหมำจัดรูปขบวน, รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม)
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ( ฉบับท่ี 2, 3 ) พ.ศ. 2543 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4 / ว 1347 ลว.19  พฤษภำคม  2541
 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ  ของ อปท. 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขัน
 กีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 82 ล ำดับท่ี 2

150,000 บำท

50,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังนำยกฯและสมำชิกสภำฯ

โครงกำรจัดงำนสตรอว์เบอร่ีและของดีอ ำเภอสะเมิง

โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยในชุมชน/หมู่บ้ำน
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยในชุมชน/หมู่บ้ำน
โดยจ่ำยเป็น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ป้ำยรำคำรับซ้ือขยะ ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุและอุปกรณ์ในกำรท ำปุ๋ยหมัก ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ในกำรรับซ้ือขยะ ค่ำจ้ำงเหมำรถรับส่ง ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ รวมถึงค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนๆท่ีจ ำเป็นฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม)  
โดยถือปฏิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 
 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560
-ประกำศกระทรวงมหำดไทย เร่ืองกำรจัดกำรมูลฝอย พ.ศ.2560 ลว. 18  ตุลำคม  2560
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.5/ว 485 ลว. 5 กุมภำพันธ์ 2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.5/ว 698 ลว. 22 กุมภำพันธ์ 2562
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 84 ล ำดับท่ี 7

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดให้มีกำรเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนดเช่น กำรเลือกต้ังผู้บริหำรและสมำชิกสภำ อบต.แม่สำบ กรณีครบวำระ 
ยุบสภำ และแทนต ำแหน่งท่ีว่ำง หรือกรณี กกต.ส่ังให้มีกำรเลือกต้ังใหม่ รวมถึงค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดรณรงค์ ประชำสัมพันธ์ ให้ประชำชนได้ทรำบถึงสิทธิและหน้ำท่ีและกำรมีส่วนร่วม
ทำงกำรเมือง ในกำรเลือกต้ังสภำผู้แทนรำษฎรและหรือสมำชิกวุฒิสภำ 
โดยถือปฏิบัติตำม 
- พรบ.กำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3675  ลว. 6  กรกฎำคม  2561 
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชสุมำรี) โดยจ่ำยเป็น ค่ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์
โครงกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำจ้ำงเหมำรถรับส่ง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำร
ส ำรวจและรวบรวมข้อมูล ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำรูปเล่ม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม)  
โดยถือปฏิบัติตำม
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 856 ลว. 12  มีนำคม 2553 
  เร่ืองกำรสนับสนุนกำรขับเคล่ือนแผนชุมชนสู่กำรพัฒนำท้องถ่ินและจังหวัดแบบบูรณำกำร
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
  ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 85  ล ำดับท่ี 10

โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรงำนสถำนท่ีกลำงศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรให้กำรช่วยเหลือ
ประชำชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ ำเภอสะเมิง

40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรงำนสถำนท่ีกลำงศูนย์
ปฏิบัติกำรร่วมในกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
อ ำเภอสะเมิง โดยจ่ำยเป็น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนินงำน ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ 
ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องในกำร
บริหำรจัดกำรศูนย์ ฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล)
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว2145 
 ลว.11  ตุลำคม  2560
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 6768 ลว. 29 พฤศจิกำยน 2561
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ 2561 - 2565)  หน้ำ 105  ล ำดับท่ี 2

100,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควันไฟป่ำ
ต ำบลแม่สำบ โดยจ่ำยเป็น ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรปัญหำไฟป่ำ
และหมอกควัน เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำยรณรงค์ประชำสัมพันธ์ ค่ำเบ้ียเล้ียง หรือ
ค่ำป่วยกำรในกำรปฏิบัติงำนและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป็น ฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกร 
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม) 
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 2360 
 ลว. 2 พฤศจิกำยน 2558 เร่ืองกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือจัดกำรปัญหำไฟป่ำและ
 หมอกควันประจ ำปี 2559
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0820.3/ว 6884 ลว. 1 เมษำยน 2562
 เร่ือง  กำรแก้ไขปัญหำไฟป่ำหมอกควันและฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM 2.5)
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 83 ล ำดับท่ี 4

โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันไฟป่ำ
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันไฟป่ำ โดยจ่ำยเป็น 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำป้ำยโครงกำร
ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ และ ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมอำสำสมัคร
ป้องกันไฟป่ำต ำบลแม่สำบ  
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกร 
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม )  
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 2360
 ลว 2  พฤศจิกำยน  2558 เร่ืองกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือจัดกำรปัญหำไฟป่ำและ
 หมอกควันประจ ำปี 2559
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0820.3/ว 6884 ลว. 1 เมษำยน 2562
 เร่ือง  กำรแก้ไขปัญหำไฟป่ำหมอกควันและฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM 2.5)
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 83 ล ำดับท่ี 5

โครงกำรป้องกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควันไฟป่ำต ำบลแม่สำบ 5,000 บำท



60

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
พ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ โดยจ่ำยเป็น ค่ำป้ำยไวนิลโครงกำร ค่ำป้ำยไวนิลรณรงค์ ค่ำตอบแทน
วิทยำกรค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น  
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงปลอดภัย
และควำมสงบสุขของประชำชน ) 
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำก ท่ี มท 0816.5/ว 2726 
 ลว. 4 ธันวำคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0810.6/ว 3188 ลว. 28  พฤษภำคม  2562 
 เร่ือง ภำรกิจในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 100 ล ำดับท่ี 2

โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 10,000 บำท

โครงกำร "รักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน" 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร " รักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน "  
เช่น กิจกรรมกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ์ฯ, 
กิจกรรมปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิพระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำช
ชนนีพันปีหลวง, กิจกรรมพัฒนำแหล่งน้ ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ, 
กิจกรรมกำรปลูกหญ้ำแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ,กิจกรรมกำรสร้ำงฝำยเช็คแดมป์ 
(Check Damp) หรือฝำยแม้วตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำ
ธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร รัชกำลท่ี 9 หรือกิจกรรมอ่ืนๆ
โดยจ่ำยเป็น ค่ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำต้นกล้ำแฝก ค่ำกล้ำพันธ์ุไม้ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์  ค่ำวัสดุก่อสร้ำง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกร 
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม) 
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"
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขัน
 กีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 83  ล ำดับท่ี 6
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร อบต.เคล่ือนท่ีพบประชำชน โดยจ่ำยเป็น
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและน้ ำด่ืม  ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ภำครัฐและกำรให้บริหำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล)  
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลว. 19 พฤษภำคม 2541 
 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ ของ อปท. 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขัน
 กีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) หน้ำ 106  ล ำดับท่ี  3

100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทต่ำงๆให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท0808.2/ว 0746  ลงวันท่ี 1 กุมภำพันธ์  2562
 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
 ท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ ว 7120 ลว. 9  ธันวำคม  2559
 เร่ืองหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ของ อปท.

โครงกำร อบต.เคล่ือนท่ีพบประชำชน 10,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

337,663 บาทค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน 50,000 บำท

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

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 115,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ
ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำ
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
เช่น น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเคร่ือง น้ ำมันจำรบี ก๊ำซหุงต้ม ถ่ำน น้ ำมันก๊ำด ฯลฯ 
ส ำหรับยำนพำหนะหรือเคร่ืองจักรกลท่ีใช้ในงำนต่ำงๆ ท่ีเป็นกิจกำรของ อบต.แม่สำบ
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท0808.2/ว 0746  ลงวันท่ี 1 กุมภำพันธ์  2562
 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
 ท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ 
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำ
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
เช่น หลอดไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ สวิตซ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ต่ำงๆท่ีเก่ียวกับเคร่ืองรับส่งวิทยุ
ส่ือสำร เคร่ืองขยำยเสียง ฯลฯ ส ำหรับอำคำรส ำนักงำนและอำคำรสถำนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือใช้ใน
กิจกำรอ่ืนใดท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 32,663 บำท

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

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 30,000 บำท

50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำ
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
เช่น แบตเตอร่ี ยำงนอก ยำงใน หัวเทียน อุปกรณ์ซ่อมบ ำรุง เคร่ืองมือซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ
 และขนส่งส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง เคร่ืองจักรกล รถจักรยำนยนต์และยำนพำหนะอ่ืนๆ
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จ ำนวน

จ ำนวน

บำท20,000วัสดุกำรเกษตร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ 
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำ
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
เช่น หมึก ตลับหมึก แผ่นกรองแสง  แป้นพิมพ์ เมำส์ แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด 
เมมโมร่ีชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ท่ีรำคำต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บำท 
กระดำษต่อเน่ือง แฮนด้ีไดฟ์ และอ่ืนๆ

40,000 บำท

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

วัสดุคอมพิวเตอร์
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน 42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรรำยเดือน,ค่ำติดต้ัง,ค่ำเช่ำพ้ืนท่ี, ค่ำจดทะเบียน, ค่ำดูแลเว็บไซต์ 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนในกำรใช้บริกำรอินเตอร์เน็ต ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 50,500 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์ส ำนักงำนและโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ค่ำบริกำรหมำยเลขโทรศัพท์
ประจ ำเคร่ืองส่งสัญญำณเตือนภัย รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรประเภทดังกล่ำว 
และค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใช้บริกำร เช่น ค่ำเช่ำเคร่ือง  ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท์ 
ค่ำบ ำรุงรักษำสำย ค่ำใช้บริกำร ฯลฯ ส ำหรับใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แม่สำบ

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน ำส่งไปรษณีย์และโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ค่ำซ้ือดวงตรำ
ไปรษณียำกร ส ำหรับใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ

147,500 บาทค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไฟฟ้ำส ำหรับอำคำรส ำนักงำนและอำคำรส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืนๆท่ีอยู่ใน
ควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท0808.2/ว 0746  ลงวันท่ี 1  กุมภำพันธ์  2562
 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
 ท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
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รวม
รวม

จ ำนวน 2  ตัว จ ำนวน

จ ำนวน 1  เคร่ือง จ ำนวน

156,820 บาท

คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1.สำมำรถดูดฝุ่นและน้ ำ
2.เป็นรำคำพร้อมอุปกรณ์
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560 
-บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ ประจ ำเดือน ธันวำคม 2561
 ล ำดับท่ี 10.10.1
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 137  ล ำดับท่ี 10

งบลงทุน 156,820 บาท
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เก้ำอ้ีท ำงำน

เคร่ืองดูดฝุ่น ขนำด 15 ลิตร

3,200 บำท
คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1.โครงสร้ำงเหล็กบุฟองน้ ำหุ้มด้วยหนังเทียม
2.มีท่ีเท้ำแขนสองข้ำง และ มีพนักพิงหลัง
3.มีโช๊คสำมำรถปรับระดับข้ึน-ลงได้
4.สำมำรถสวิงหลังได้
5.ขนำด 60 x 60 x 89 ซม.
(คุณสมบัตินอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์) แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมและกำรด ำเนิน 
งำนของ อบต. ท้ังน้ีก ำหนดรำคำกลำงโดยกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด จ ำนวน 3 รำย
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560 
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 138  ล ำดับท่ี 14

13,000 บำท
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จ ำนวน 1  เคร่ือง จ ำนวน

จ ำนวน      1   ตู้ จ ำนวน

จ ำนวน      2   ตู้ จ ำนวน

18,000 บำท
คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1.ส่งเอกสำรได้คร้ังละ 20 แผ่น
2.หมำยถึงเคร่ือง Facsimile หรือ โทรภำพ
3.ควำมเร็วในกำรส่งเอกสำรไม่เกินกว่ำ 6 วินำทีต่อแผ่น
4.ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดส่งเอกสำรข้ันต่ ำ
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560 
-บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ ประจ ำเดือน ธันวำคม 2561
 ล ำดับท่ี 10.1.1
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 149  ล ำดับท่ี 43

5,500 บำท

เคร่ืองโทรสำร แบบใช้กระดำษธรรมดำ

ตู้เหล็กแบบ 2 บำน
คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน
3) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560 
-บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ ประจ ำเดือน ธันวำคม  2561 
 ล ำดับท่ี 10.16.1
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 149 ล ำดับท่ี 44

6,000 บำท
คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1.เป็นตู้บำนเล่ือนทึบ ขนำด 4 ฟุต ตัวโครงสร้ำงท ำจำกเหล็กพ่นสี
2.ภำยในมีช้ันเหล็ก 2 แผ่น ปรับระดับได้
3.ขนำดตู้ 118.4 x 40.6 x 87.4 เซนติเมตร
4.บำนประตูแบบทึบเหล็กล้วนสำมำรถเล่ือนได้ พร้อมกุญแจล็อคได้
(คุณสมบัตินอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์) แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมและกำรด ำเนิน 
งำนของ อบต. ท้ังน้ีก ำหนดรำคำกลำงโดยกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด จ ำนวน 3 รำย
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560 
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 138  ล ำดับท่ี 13

ตู้เอกสำรเหล็กแบบบำนเลือนทึบ ขนำด 4 ฟุต
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จ ำนวน      1   แท่น จ ำนวน

จ ำนวน      1   ชุด จ ำนวน 15,500
คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1. เป็นไมโครโฟนไร้สำย ไมค์ลอยแบบไมค์มือถือคู่ 2 ตัว UHF WIRELESS MIC SYSTEM
2. เคร่ืองรับ SR200 1 เคร่ือง
3. เคร่ืองส่ง (ไมค์โครโฟน) HT200 2 ตัว
(คุณสมบัตินอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์) แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมและกำรด ำเนิน 
งำนของ อบต. ท้ังน้ีก ำหนดรำคำกลำงโดยกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด จ ำนวน 3 รำย
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560 
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 140  ล ำดับท่ี 19

บำท

27,820 บำทโพเด้ียม หรือ แท่นยืนบรรยำย
คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1.แป้นวำงเอกสำร ท ำจำกไม้จริงท ำสี ขนำดกว้ำง 43 ซม. ยำว 48 ซม
2.ฐำนและโครงเสำ ท ำจำกไม้จริงท ำสี
3.ควำมสูงจำกพ้ืนถึงแป้นวำงเอกสำร 120 ซม.
4.ติดสัญลักษณ์หน่วยงำน "อบต.แม่สำบ" กัดกรด
(คุณสมบัตินอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์) แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมและกำรด ำเนิน 
งำนของ อบต. ท้ังน้ีก ำหนดรำคำกลำงโดยกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด จ ำนวน 3 รำย
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560 
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 137  ล ำดับท่ี 11

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
ชุดไมค์ลอยมือถือคู่ ย่ำน UHF
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จ ำนวน      1    เคร่ือง จ ำนวน

จ ำนวน      1    จอ จ ำนวน

เคร่ืองพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED สี 15,000 บำท

จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว 2,800 บำท
คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1. มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว
2. รองรับควำมละเอียดกำรแสดงผลไม่น้อยกว่ำ 1,366x768 Pixel
3. มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่ำ 60 Hz
4. มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0210.5/ว5794 ลว. 10  ตุลำคม  2559  
 เร่ืองกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทำงปฎิบัติกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของ
 กระทรวงมหำดไทย
-เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนำคม 2562
 ล ำดับท่ี 59
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 136  ล ำดับท่ี 7

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คุณลักษณะพื นฐาน
1. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
4. มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
5. มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้
7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9. สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั งสีและขาวด า
10.สามารถท าได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา
11.สามารถย่อและขยายได้  25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
โดยถือปฏิบัติตาม
-พรบ.การจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว5794 ลว. 10 ตุลาคม  2559
เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย

-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
ล าดับที่ 52

-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า 136 ล าดับที่ 6
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จ ำนวน 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็น 
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ซ่ึงไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุง
ตำมปกติหรือค่ำซ่อมกลำง
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท0808.2/ว 1536  ลงวันท่ี 19  มีนำคม  2561
 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
 ท่ีเบิกในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
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รวม
รวม

จ ำนวน
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ คณะท่ีปรึกษำ สถำบันกำรศึกษำ หรือเอกชน เพ่ือศึกษำ วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนำระบบต่ำงๆเพ่ือประเมินประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ

งบรายจ่ายอ่ืน 25,000 บาท
รายจ่ายอ่ืน 25,000 บาท
รำยจ่ำยอ่ืน

ค่ำจ้ำงสถำบันกำรศึกษำประเมินควำมพึงพอใจ 25,000 บำท
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รวม
รวม

จ ำนวน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน 50,000 บาท

50,000 บำท
โดยการอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอสะเมิง
ตำมโครงกำรจัดงำนสตรอว์เบอร่ีและของดีอ ำเภอสะเมิง คร้ังท่ี 19 ประจ ำปี พ.ศ. 2563    
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล)
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.
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 106  ล ำดับท่ี 5

1.โครงกำรจัดงำนสตรอว์เบอร์ร่ีและของดีอ ำเภอสะเมิง คร้ังท่ี 19  ประจ ำปี 2563

50,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

บำทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 225,360

งานบริหารงานคลัง 1,374,780

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

บาท

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

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 36,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนชดเชย ให้แก่พนักงำนจ้ำงสังกัดกองคลัง
จ ำนวน 2 อัตรำ  คือ
1.พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ    จ ำนวน 1 อัตรำ 
2.พนักงำนจ้ำงท่ัวไป          จ ำนวน 1 อัตรำ
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบบุคลากร 1,003,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,003,980 บาท
เงินเดือนพนักงำน 700,620 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน พร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปี แก่พนักงำนส่วนต ำบล
สังกัดกองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ จ ำนวน 2 อัตรำ 
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542
-หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวำคม 2558
 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท.

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

บำท
เพ่ือจ่ำยเป็น
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำงและ
ลูกจ้ำงประจ ำท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
เป็นเงิน 75,000 บาท

2.ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรเปิดซองรำคำ,ประกวดรำคำ,คณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง
ต่ำงๆ  เป็นเงิน 45,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตำม 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
 อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนของ 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 ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธี
 กำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี
-หนังสือกระทรวงกำรคลัง  ท่ี กค 0402.5/ว 85 ลว. 6  กันยำยน  2561 เร่ือง หลักเกณฑ์
 กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และ ระเบียบกระทรวง
 กำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560

ค่ำเช่ำบ้ำน

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำของบุตรของผู้บริหำรและพนักงำนส่วนต ำบลท่ีมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรก.เงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร 
 พ.ศ.2560
-อัตรำกำรเบิกตำมหนังสือเวียนกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 
 28 มิถุนำยน 2559 และด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0408.5/ว 22 ลงวันท่ี 12 มกรำคม 2561

18,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำนได้ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเร่ือง ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และ
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000 บำท

งบด าเนินงาน 368,000 บาท
ค่าตอบแทน 148,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 120,000
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 60,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด ซ่ึงมิใช่กำรประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้ำงครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้ำงเช่น ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ค่ำจ้ำง
เหมำจัดเก็บรำยได้ จ้ำงเหมำท ำเอกสำร จ้ำงเหมำรวบรวมและบันทึกข้อมูล  ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2 / ว 1536  ลงวันท่ี 19  มีนำคม  2561
 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
 ท่ีเบิกในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ ว 7120 ลว. 9 ธันวำคม 2559
 เร่ืองหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ของ อปท.

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล สังกัดกองคลัง  
ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง หรือผู้ท่ีได้รับค ำส่ังจำกนำยกฯ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีเพ่ือประโยชน์
ของ อบต. โดยจ่ำยเป็น ค่ำธรรมเนียม และค่ำลงทะเบียนกำรฝึกอบรมประชุมสัมมนำต่ำงๆ
ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำน
ทำงด่วน ทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ท้ังน้ีให้รวมถึง ค่ำธรรมเนียมป้ำย
ยำนพำหนะ ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมท่ีดินหรือค่ำธรรมเนียมใดๆท่ีสำมำรถเบิกใน
ประเภทรำยจ่ำยน้ีได้
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน
 พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-หลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
 ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1797 ลงวันท่ี 2 เมษำยน 2561 
 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรเข้ำรับ
 กำรฝึกอบรมของ อปท.

ค่าใช้สอย 220,000 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 100,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
โดยจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ี ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำย
เอกสำร ค่ำจ้ำงเหมำรวบรวมและบันทึกข้อมูล หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดเพ่ือปฏิบัติงำนเก่ียวกับ
กำรจัดท ำข้อมูลแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่ำธรรมเนียมในกำรถ่ำยเอกสำร
ส ำเนำระวำงท่ีดิน ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำยและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ท่ีจ ำเป็น ฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล)
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเร่ืองแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2550 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 67  ลว. 9 มกรำคม 2555
 เร่ือง  ซักซ้อมกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.3/ว483 ลว. 19 กุมภำพันธ์ 2561
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 107  ล ำดับท่ี  1

โครงกำรรณรงค์กำรช ำระภำษีตรงเวลำ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์กำรช ำระภำษีตรงเวลำ ประจ ำปี 
พ.ศ.2563 โดยจ่ำยเป็น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ
 และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น ฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล)
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.3/ว 1332 
 ลว. 28 มีนำคม  2562  เร่ืองกำรเตรียมควำมพร้อมและกำรด ำเนินกำรตำม พรบ.ภำษี
 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 พ.ศ.2541 ข้อ 17
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 107 ล ำดับท่ี 3
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รวม
รวม

จ ำนวน      1   จอ จ ำนวน

งบลงทุน 2,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 2,800 บาท

จอแสดงภำพ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว

คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1. มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว
2. รองรับควำมละเอียดกำรแสดงผลไม่น้อยกว่ำ 1,366x768 Pixel
3. มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่ำ 60 Hz
4. มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0210.5/ว5794 ลว. 10  ตุลำคม  2559  
 เร่ืองกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทำงปฎิบัติกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของ
 กระทรวงมหำดไทย
-เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนำคม 2562
 ล ำดับท่ี 59
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 135  ล ำดับท่ี 4

2,800 บำท
คุณลักษณะพ้ืนฐำน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 165,780 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล
สังกัดส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ จ ำนวน 1 อัตรำ   
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

165,120 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปี แก่พนักงำนส่วนต ำบล
สังกัดส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ จ ำนวน 1 อัตรำ
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542
-หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวำคม 2558
 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท.

660 บำท

546,980 บาท
165,780 บาท

เงินเดือนพนักงำน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน
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รวม
รวม

จ ำนวน
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครปัองกันภัยฝ่ำยพลเรือน เพ่ือชดเชยกำรงำนหรือ
เวลำท่ีเสียไปเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยตำม
กฎหมำยฯรวมถึงกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีเก่ียวกับงำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย หรือกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของ
ประชำชนตำมกฏหมำย  โดยจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรให้แก่อำสำสมัครฯผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีตำม
1.โครงกำรเฝ้ำระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกำลปีใหม่  เป็นเงิน 33,600 บาท
2.โครงกำรเฝ้ำระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกำลสงกรำนต์ เป็นเงิน 33,600 บาท
โดยถือปฏิบัติตำม 
-ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยของ
 อำสำสมัครในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำย
 พลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560

381,200 บาท

67,200 บำท

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน 67,200 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

194,000 บาท

10,000 บำท

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรป้องกันสำธำณภัยในสถำนศึกษำ
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันสำธำรณภัยในสถำนศึกษำ 
โดยจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง
และเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม  และค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคง 
ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน) 
โดยถือปฏิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550  
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 102 ล ำดับท่ี 4

โครงกำรฝึกอบรมทบทวน อปพร. 90,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือน (อปพร) ประจ ำปีงบประมำณ 2563 โดยจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรม ค่ำจ้ำงเหมำรถรับส่ง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง  
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคง 
ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน) 
โดยถือปฏิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550  
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 102 ล ำดับท่ี 6
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จ ำนวน

จ ำนวน
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเฝ้ำระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกำล
สงกรำนต์ โดยจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นและเก่ียวข้อง
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคง 
ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน) 
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/ว 0634
 ลว. 22  กันยำยน  2557 เร่ือง มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยนักท่องเท่ียว
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0801.4/ว 1346
 ลว. 29  มีนำคม  2562  เร่ืองกำรด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วง
 เทศกำลสงกรำนต์ ปี 2562
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 102  ล ำดับท่ี 1

5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเฝ้ำระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกำลปีใหม่
โดยจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำร
ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นและเก่ียวข้อง
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคง 
ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน) 
โดยถือปฏิบัติตำม
- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/ว 1634
  ลว. 22  กันยำยน  2557 เร่ือง มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยนักท่องเท่ียว
- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว661 
  ลว. 9 มีนำคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.4/ว 4202 ลว. 25  ธันวำคม  2561
  เร่ืองกำรด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 2562
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 101 ล ำดับท่ี 2

5,000 บำท

โครงกำรเฝ้ำระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกำลปีใหม่

โครงกำรเฝ้ำระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกำลสงกรำนต์
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จ ำนวนโครงกำรรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินและแจ้งเหตุสำธำรณภัย (กำรแพทย์ฉุกเฉิน) 84,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมทบทวนแผนกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำณภัยต ำบลแม่สำบ โดยจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนประจ ำรถรับส่งผู้ป่วยกรณีเหตุ
ฉุกเฉิน (EMS)  ค่ำจ้ำงเหมำเวรปฏิบัติหน้ำท่ีประจ ำศูนย์ฯ หรือใช้จ่ำยในค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ
ท่ีจ ำเป็นและเก่ียวข้อง ฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคง 
ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน) 
โดยถือปฏิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550  
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0891.3/ว 2826 ลว. 17  กันยำยน 2553
 เร่ืองกำรด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน
-ประกำศคณะกรรมกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินฯ ลว.16  ตุลำคม  2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2561
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 103 ล ำดับท่ี 8
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่าวัสดุ 120,000 บาท
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของ
ท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
เช่น กระจกโค้ง  ไฟกระพริบสัญญำณเตือน กรวยจรำจร ฯลฯ

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 48,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ 
ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกาย  ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด 
ท่ีมท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ืองแนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของ
ท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
เช่น เคร่ืองต่ำงกำยชุดฝึก อปพร หรือ ชุดปฏิบัติกำร อปพร. ( หมวก เส้ือ กำงเกง เข็มขัด 
รองเท้ำ  ฯลฯ ) เคร่ืองแต่งกำยชุดปฏิบัติงำนของบุคลำกร หรือ เคร่ืองแบบมำตรฐำน
กำรแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯเพ่ือใช้ในกิจกำรกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและอัคคีภัยต่ำงๆ
 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุเคร่ืองแต่งกำยของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2560

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ 
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิ.ย. 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของ
ท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
เช่น อุปกรณ์ช่วยเหลือ ยำและเวชภัณฑ์ เพ่ือใช้ในกิจกรรมบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ ว 3523
 ลงวันท่ี 20  มิถุนำยน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำ
 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0891.3/ว 2826 ลว. 17  กันยำยน 2553
 เร่ืองกำรด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน
-ประกำศคณะกรรมกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินฯ ลว.16  ตุลำคม  2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
 ถึง (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2561

42,000 บำท
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จ ำนวนวัสดุเคร่ืองดับเพลิง
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ 
ประเภทวัสดุเคร่ืองดับเพลิง  ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด 
ท่ีมท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ืองแนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของ
ท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำม  หลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง สำยดับเพลิง ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจกำร กำรป้องกันและ
บรรเทำเหตุสำธำรณภัยและอัคคีภัยต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0313.4/ว 667 ลว.12 มี.ค. 2545 
 เร่ืองแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำสำธำรณภัยและหลักเกณฑ์กำรสนับสนุนเคร่ืองมือ
 เคร่ืองใช้ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
-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 หลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรต้ังงบประมำณเพ่ือกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี
 ขององค์กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2543

20,000 บำท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 1,838,600 บาท
งบบุคลากร 1,011,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,011,600 บาท
เงินเดือนพนักงำน 699,240 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปี แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
สังกัดกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ
จ ำนวน  2  อัตรำ 
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542
-หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลว.30 ธันวำคม 2558
 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท.

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล 
ต ำแหน่งอ ำนวยกำรระดับต้น (ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ)
จ ำนวน 1 อัตรำ  อัตรำละ 3,500 บำท/เดือน
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
โดยถือปฏิบัติตำม
-ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเชียงใหม่ เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 31)  
ประกำศวันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ.2559 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 234,360 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำง ให้แก่พนักงำนจ้ำง สังกัดกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
จ ำนวน 2 อัตรำ คือ
1.พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ    จ ำนวน  1 อัตรำ  
2.พนักงำนจ้ำงท่ัวไป          จ ำนวน  1 อัตรำ
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 36,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนชดเชย ให้แก่พนักงำนจ้ำง สังกัดกองกำรศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม 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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งบด าเนินงาน 827,000 บาท
ค่าตอบแทน 178,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 150,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็น
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง 
และลูกจ้ำงประจ ำ ท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
โดยถือปฏิบัติตำม 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
 อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี แก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนของ 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 เง่ือนไขและวิธี
 กำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี

ค่ำเช่ำบ้ำน 18,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำนได้ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเร่ือง ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548
โดยถือปฏฺบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 
 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำของบุตรของผู้บริหำรและพนักงำนส่วนต ำบลท่ีมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรก.เงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร 
 พ.ศ.2560
-อัตรำกำรเบิกตำมหนังสือเวียนกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 
 ลว. 28 มิถุนำยน 2559 และด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0408.5/ว 22 ลงวันท่ี 12 มกรำคม 2561
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ค่าใช้สอย 550,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 260,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ให้ผู้รับจ้ำงเหมำท ำกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด ซ่ึงมิใช่ 
กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้ำง ครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำง เช่นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนท่ีรำชกำร อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรักษำ
ควำมปลอดภัย ค่ำจ้ำงเหมำคนขับรถรับส่งนักเรียน  ค่ำจ้ำงเหมำคนสวนดูแลสถำนท่ี 
หรือจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ท่ีมีควำมจ ำเป็น และเป็นไปตำมภำระหน้ำท่ี ของ อบต ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท0808.2/ว 0746  ลงวันท่ี 1  กุมภำพันธ์  2562
 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
 ท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ ว 7120 ลว. 9  ธันวำคม  2559
 เร่ืองหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ของ อปท.

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ 
พนักงำนจ้ำงสังกัดกองกำรศึกษำฯ หรือผู้ท่ีได้รับค ำส่ังจำกนำยกฯ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีเพ่ือ
ประโยชน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  โดยจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน
กำรฝึกอบรม ประชุมสัมมนำต่ำงๆ ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำจอดรถ 
ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วน  ทำงด่วนพิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน 
ท้ังน้ีให้รวมถึงค่ำธรรมเนียมป้ำยยำนพำหนะ ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมท่ีดินหรือ 
ค่ำธรรมเนียมใดๆ ท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยน้ีได้
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน
 พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-หลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
 ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1797 ลงวันท่ี 2 เมษำยน 2561 
 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรเข้ำรับ
 กำรฝึกอบรมของ อปท.
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โครงกำรค่ำยคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยำวชนต ำบลแม่สำบ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรค่ำยคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยำวชน 
ต ำบลแม่สำบ โดยจ่ำยเป็น ค่ำจัดเตรียมสถำนท่ี  ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร
ว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น  
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ 
คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้ำ 88 ล ำดับท่ี 5

โครงกำรจัดงำนข่วงกิจกรรมเด็กและเยำวชนต ำบลแม่สำบ 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนข่วงกิจกรรมเด็กและเยำวชนต ำบล
แม่สำบ โดยจ่ำยเป็น  ค่ำจ้ำงเหมำตกแต่งสถำนท่ีพร้อมป้ำยไวนิล  ค่ำของขวัญของรำงวัล
กิจกรรมกำรประกวดแข่งขัน ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ 
คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลว. 19 พ.ค. 2541
 เร่ือง ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ ของ อปท. 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขัน
 กีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 25645)  หน้ำ 91 ล ำดับท่ี 5

โครงกำรบวชภำคฤดูร้อน 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรบวชหมู่ภำคฤดูร้อน โดยจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำ
จัดเตรียมสถำนท่ี ค่ำจ้ำงเหมำจัดขบวนแห่ลูกแก้วและแห่นำค ค่ำจ้ำงเหมำแสดงซอพ้ืนเมือง
เรียกขวัญลูกแก้ว ค่ำภัตตำหำรเพลเล้ียงพระสงฆ์ท่ีร่วมพิธี ค่ำภัตตำหำรเพลเล้ียงภิกษุและ
สำมเณรท่ีบวช รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็นในกำรจัดงำน ฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ 
คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับท่ี 2 , 3 ) พ.ศ.2543 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลว.19 พฤษภำคม 2541
 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ  ของ อปท. 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำร
 แข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 พ.ศ.2559
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565 ) หน้ำ 87 ล ำดับท่ี 1
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรสืบสำนงำนประเพณีป๋ีใหม่เมือง 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสืบสำนงำนประเพณีป๋ีใหม่เมือง หรือกำรจัดงำน
ประเพณีสงกรำนต์แบบล้ำนนำ โดยจัดให้มีกิจกรรมรดน้ ำด ำหัวแก่ผู้สูงอำยุในต ำบลเพ่ือเป็น
กำรแสดงควำมกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอำยุ รณรงค์ให้สังคมตระหนักในคุณค่ำพร้อมยกย่อง
เชิดชูผู้สูงอำยุเป็นกำรสืบทอดวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมำ โดยจ่ำยเป็น ค่ำอำหำรกลำงวัน
และเคร่ืองด่ืม  ค่ำจ้ำงเหมำจัดสถำนท่ี เงินรำงวัลกิจกรรม ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำซุ้มนิทรรศกำร 
รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป็น 
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ 
คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลว.19 พฤษภำคม 2541
 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ  ของ อปท. 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขัน
 กีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ ว 709
 ลว. 30 มีนำคม 2560 เร่ืองกำรจัดงำนวันผู้สูงอำยุแห่งชำติ ประจ ำปี2560
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้ำ 87 ล ำดับท่ี 3

โครงกำรปลูกป่ำขอฝนวันพืชมงคล (ผำยอง) 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรปลูกป่ำขอฝนวันพืชมงคล (ผำยอง)  
โดยจ่ำยเป็น ค่ำภัตตำหำรเช้ำและเพลถวำยพระสงฆ์ ค่ำท ำอำหำรเล้ียงส ำหรับผู้มำร่วมงำน
ค่ำจ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนท่ีพร้อมจัดเก็บขยะหลังเสร็จงำน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป็น
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ 
คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
โดยถือปฏิบัติตำม 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลว.19 พ.ค. 2541
 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ  ของ อปท. 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขัน
 กีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้ำ 87  ล ำดับท่ี 4

โครงกำรฝึกอบรมค่ำยภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร (English Camp) 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมค่ำยภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร
(English Camp) โดยจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม
ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น  
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ 
คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้ำ 91  ล ำดับท่ี 7
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและ
โรงเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ

20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
โดยจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม ค่ำป้ำย ค่ำเช่ำท่ีพัก 
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น ฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ 
คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้ำ 90  ล ำดับท่ี 1

โครงกำรไหว้สำป๋ำรมี สืบฮีต ต๋ำมฮอย สรงน้ ำพระธำตุเจ้ำม่อนเป๊ียะ 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรไหว้สำ ป๋ำรมี สืบฮีต ต๋ำมฮอย สรงน้ ำพระธำตุ
เจ้ำม่อนเป๊ียะ โดยจัดให้มีกำรจัดงำนประเพณีสรงน้ ำพระธำตุม่อนเป๊ียะในวันข้ึน 15 ค่ ำ
เดือน 6 เหนือ โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเพ่ือท ำข้ำวมธุปยำท ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรเพลเล้ียง
พระสงฆ์ ค่ำจ้ำงเหมำจัดสถำนท่ี ค่ำจ้ำงเหมำจัดขบวนแห่น้ ำสรงและเคร่ืองสักกำระ  
ค่ำจ้ำงเหมำเคร่ืองเสียงและกำรแสดง ค่ำเคร่ืองไทยทำน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป็น
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ 
คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลว. 19 พ.ค. 2541
 เร่ือง ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ ของ อปท. 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขัน
 กีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้ำ 87 ล ำดับท่ี 2
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

ค่าวัสดุ 50,000 บาท
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 30,000 บำท

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

วัสดุกำรเกษตร 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ 
ประเภทวัสดุการเกษตร ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/ว1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของ
ท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ 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
จ ำนวน

จ ำนวน

ค่าสาธารณูปโภค 49,000 บาท
ค่ำไฟฟ้ำ 24,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไฟฟ้ำส ำหรับอำคำรเรียนอนุบำล อำคำรเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
และอำคำรส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท0808.2/ว 0746  ลงวันท่ี 1  กุมภำพันธ์  2562
 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
 ท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 25,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรรำยเดือน, ค่ำติดต้ัง, ค่ำเช่ำพ้ืนท่ี, ค่ำจดทะเบียน, ค่ำดูแลเว็บไซต์ 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ในกำรใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,435,200 บาท
งบบุคลากร 1,855,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,855,920 บาท
เงินเดือนพนักงำน 1,491,120 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปี ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล
สังกัดกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ประเภท ข้ำรำชกำรครู ครูผู้ดูแลเด็ก 
จ ำนวน 5 อัตรำ
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตำม 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274 ลว. 19  มิถุนำยน  2561
 เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนกำรศึกษำ
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0809.4/ว2673 ลว.9 กรกฎำคม  2562
 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
 รำยกำร เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ  
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0809.4/ว2674 ลว.9 กรกฎำคม  2562
 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

เงินวิทยฐำนะ 42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะ ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ประเภทข้ำรำชกำรครู , ครูผู้ดูแลเด็ก
สังกัดกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
ท่ีได้รับวิทยฐำนะระดับ ช ำนำญกำร, ช ำนำญกำรพิเศษ ,เช่ียวชำญ
จ ำนวน 1 อัตรำ  อัตรำละ 3,500 บำท/เดือน
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0809.4/ว2673 ลว.9 กรกฎำคม  2562
 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
 รำยกำร เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ  
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0809.4/ว2674 ลว.9 กรกฎำคม  2562
 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
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จ ำนวนค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 322,800 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัดกองกำรศึกษำ 
ศำสนำ และวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ จ ำนวน 2 อัตรำ คือ
1.พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจต ำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จ ำนวน  2  อัตรำ
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
โดยถือปฏิบัติตำม 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274 ลว. 19  มิถุนำยน  2561
 เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนกำรศึกษำ
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0809.4/ว2674 ลว. 9 กรกฎำคม  2562
 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
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รวม
รวม

จ ำนวน

งบด าเนินงาน 1,579,780 บาท
ค่าตอบแทน 15,000 บาท
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำของบุตรของผู้บริหำรและพนักงำนส่วนต ำบลท่ีมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรก.เงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร 
 พ.ศ.2560
-อัตรำกำรเบิกตำมหนังสือเวียนกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 
 28 มิถุนำยน 2559 และด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0408.5/ว 22 ลงวันท่ี 12 มกรำคม 2561



95

รวม

จ ำนวน

ค่าใช้สอย 984,460 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรส่งเสริมคุณภำพศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมคุณภำพศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ เช่น กิจกรรมฝึกอบรมบุคลำกร , กิจกรรมตลำดนัดวิชำกำร
ทำงกำรศึกษำ ,กิจกรรมทัศนศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
โดยจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนท่ี ค่ำจ้ำงเหมำจัดเตรียมเต๊นท์นิทรรศกำร 
ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำร ค่ำจ้ำงเหมำรถรับส่ง ค่ำธรรมเนียมและค่ำบัตรเข้ำชมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น 
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ 
คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลว. 19 พ.ค. 2541 
 เร่ือง ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ ของ อปท. 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขัน
 กีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้ำ 92  ล ำดับท่ี 8
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จ ำนวนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 934,460 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำให้แก่สถำนศึกษำในสังกัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ ดังต่อไปน้ี
1.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอมลอง        เป็นเงิน  103,710  บำท
2.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่ตุงติง       เป็นเงิน   46,200  บำท
3.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำงเติม       เป็นเงิน   56,200  บำท
4.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนง้ิวเฒ่ำ        เป็นเงิน    46,200  บำท
5.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขุนสำบ       เป็นเงิน   56,200  บำท
6.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำกู่          เป็นเงิน   84,850  บำท
7.โรงเรียนแม่สำบดรุณศึกษำ           เป็นเงิน   541,100  บำท

โดยค านวณจากจ านวนเด็กนักเรียนในสถานศึกษาแต่ละแห่งแยกเป็น
1.เงินค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 459,700 บาท
2.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เป็นเงิน 175,100 บาท
3.ค่าหนังสือ               เป็นเงิน 12,400 บาท
4.ค่าอุปกรณ์              เป็นเงิน 12,400 บาท
5.ค่าเครื่องแบบ           เป็นเงิน 18,600 บาท
6.ค่าพัฒนาผู้เรียน        เป็นเงิน 26,660 บาท 
7.ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูในสังกัด ศพด.และสถานศึกษาของ อปท. 50,000 บาท
8.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  เป็นเงิน 20,000 บาท
9.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน         เป็นเงิน  9,600 บาท
10.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด       เป็นเงิน 100,000 บาท
11.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  เป็นเงิน  50,000 บาท
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มี
คุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)
โดยถือปฎิบัติตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลว. 19 มิถุนายน  2561
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน 
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลว. 28  มิถุนายน  2562
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 90 ล าดับที่  2
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รวม
จ ำนวน

ค่าวัสดุ 580,320 บาท
ค่ำอำหำรเสริม (นม) 580,320 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ อาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนและศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ี อบต.แม่สำบ  จ ำนวน 12 แห่ง อัตรำต่อคน คนละ 8 บำท 
รำยละเอียดดังน้ี
1.รร.วัดอมลอง                จ ำนวน   8 คน 260 วัน เป็นเงิน    16,640 บำท
2.รร.วัดปำงเติม               จ ำนวน  62 คน 260 วัน เป็นเงิน  128,960 บำท
3.รร.วัดง้ิวเฒ่ำ                 จ ำนวน  45 คน 260 วัน เป็นเงิน   93,600 บำท
4.รร.บ้ำนนำกู่                 จ ำนวน  45 คน 260 วัน เป็นเงิน   93,600 บำท
5.รร.วัดปำงเติม (สำขำบ้ำนขุนสำบ)  จ ำนวน  16 คน 260 วัน เป็นเงิน 33,280 บำท
6.ศพด.บ้ำนอมลอง            จ ำนวน   13 คน 260 วัน เป็นเงิน  27,040 บำท
7.ศพด.บ้ำนแม่ตุงติง           จ ำนวน    7 คน 260 วัน เป็นเงิน  14,560 บำท
8.ศพด.บ้ำนปำงเติม           จ ำนวน    7 คน 260 วัน เป็นเงิน  14,560 บำท
9.ศพด.บ้ำนง้ิวเฒ่ำ             จ ำนวน   7 คน 260 วัน เป็นเงิน   14,560 บำท
10.ศพด.บ้ำนขุนสำบ          จ ำนวน   7 คน 260 วัน เป็นเงิน   14,560 บำท
11.ศพด.บ้ำนนำกู่             จ ำนวน   12 คน 260 วัน เป็นเงิน  24,960 บำท
12.รร.แม่สำบดรุณศึกษำ     จ ำนวน   50 คน 260 วัน เป็นเงิน  104,000 บำท

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ 
คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
โดยถือปฎิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274 ลว. 19  มิถุนำยน  2561
 เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนกำรศึกษำ
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 93  ล ำดับท่ี  11
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รวม
รวม

จ ำนวน      4   ตู้ จ ำนวน

จ ำนวน      3   ตู้ จ ำนวน

งบลงทุน 295,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 145,500 บาท
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ตู้เหล็กแบบ 2 บำน 22,000 บำท
คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน
3) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560 
-บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ ประจ ำเดือน ธันวำคม  2561 
 ล ำดับท่ี 10.16.1
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 141 ล ำดับท่ี 21

ตู้เอกสำรไม้ ชนิด 2 บำนเปิดโล่ง 7,500 บำท
คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1) ตู้เอกสำรสูงบำนเปิดทึบผสมช่องโล่ง จัดเก็บ 4 ช้ัน
2) ผลิตจำกไม้ Particle Board 
3) ท็อปตู้,แผ่นช้ัน หนำ 19 มม. ปิดขอบ PVC Edge
4) เคลือบผิวด้วย Melamine กันน้ ำ ทนควำมร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
5) บำนเปิดทึบ 2 ประตู มือจับพลำสติก พร้อมกุญแจล็อก
6) ช่องโล่งจัดวำงเอกสำร 2 ช้ัน
7) ขนำด 80x40x160 เซนติเมตร
(คุณสมบัตินอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์) แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมและกำรด ำเนิน 
งำนของ อบต. ท้ังน้ีก ำหนดรำคำกลำงโดยกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด จ ำนวน 3 รำย
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560 
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 141 ล ำดับท่ี 22
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จ ำนวน      1   ชุด จ ำนวน

จ ำนวน      2   เคร่ือง จ ำนวน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
ชุดเคร่ืองเสียงส ำหรับงำนกระจำยเสียงท่ัวไป 84,100 บำท

คุณลักษณะพ้ืนฐำน
ชุดเคร่ืองเสียงส ำหรับงำนกระจำยเสียงท่ัวไป จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1.ล ำโพง ขนำด 12 น้ิว พร้อมขำต้ัง จ ำนวน 4 ใบ
2.ไมค์โครโฟนไร้สำย (ไมค์ลอย)  2 ตัว
3.เพำเวอร์มิกเซอร์  1 เคร่ือง
4.สำยสัญญำณเสียง (สำยล ำโพงยำว 10 เมตร ) จ ำนวน 2 เส้น
5.สำยสัญญำณ  (สำยพ่วงล ำโพง)  จ ำนวน 1 ชุด (2 เส้น)
(คุณสมบัตินอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์) แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมและกำรด ำเนิน 
งำนของ อบต. ท้ังน้ีก ำหนดรำคำกลำงโดยกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด จ ำนวน 3 รำย
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560 
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 143 ล ำดับท่ี 30

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
เคร่ืองตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง 19,000 บำท

คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1.เป็นเคร่ืองตัดหญ้ำแบบสะพำย
2.เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.4 แรงม้ำ
3.ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 30 ซีซี 
4.พร้อมใบมีด
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560 
-บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณประจ ำเดือน ธันวำคม 2561 ล ำดับท่ี 6.5.1
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 142 ล ำดับท่ี 26
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จ ำนวน      3   เคร่ือง จ ำนวน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์
คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1.เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต
2.มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
3.มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำส ำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที 
(ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำที (ipm)
4.มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีส ำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 10 หน้ำต่อนำที (ppm)
 หรือ 5 ภำพต่อนำที (ipm)
5.มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
6.มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น
7.สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal และ Custom
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0210.5/ว5794 ลว. 10  ตุลำคม  2559  
 เร่ืองกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทำงปฎิบัติกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของ มท.
-เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนำคม 2562
 ล ำดับท่ี 42
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 142  ล ำดับท่ี 27

12,900 บำท
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รวม

จ ำนวน

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 150,000 บาท
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมอำคำรเรียนโรงเรียนแม่สำบดรุณศึกษำ 150,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ 
โรงเรียนแม่สำบดรุณศึกษำ หมู่ท่ี 5  ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิม  N 18.97058   E 98.68021
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ 
คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
โดยถือปฎิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274 ลว. 19  มิถุนำยน  2561  
เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนกำรศึกษำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 93  ล ำดับท่ี  12
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รวม
รวม

จ ำนวน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวันนักเรียน 704,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันนักเรียนตำมภำรกิจถ่ำยโอน
โครงกำรอำหำรกลำงวัน โดยจ่ำยให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
จ ำนวน 5 แห่ง โดยคิดเฉล่ียท่ีรำยละ 20 บำท/วัน
รำยละเอียดดังน้ี
1.โรงเรียนวัดอมลอง                            เป็นเงิน 32,000 บำท
   นักเรียน 8 คน คนละ 20 บำท จ ำนวน 200 วัน
2.โรงเรียนวัดปำงเติม                           เป็นเงิน 248,000 บำท
   นักเรียน 62 คน คนละ 20 บำท จ ำนวน 200 วัน
3.โรงเรียนวัดง้ิวเฒ่ำ                            เป็นเงิน 180,000 บำท
   นักเรียน 45 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  64,000 บำท
   นักเรียน 16 คน คนละ 20 บำท จ ำนวน 200 วัน

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ 
คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
โดยถือปฎิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274 ลว. 19  มิถุนำยน  2561  
เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนกำรศึกษำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 92  ล ำดับท่ี  10

งบเงินอุดหนุน 704,000 บาท
เงินอุดหนุน 704,000 บาท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

งบด าเนินงาน 110,000 บาท
ค่าตอบแทน 24,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 24,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็น
1.เงินตอบแทนอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน  ให้แก่บุคคลท่ีท ำหน้ำท่ีช่วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในกำรดูแลผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิง ซ่ึงผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวกับกำรดูแล
ผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิงในระยะยำว ตำมท่ีกระทรวงมหำดไทยก ำหนด ซ่ึงไม่ใช่เจ้ำหน้ำท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และไม่อยู่ภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน กฎหมำย
ว่ำด้วยแรงงำนสัมพันธ์ และกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม 
โดยถือปฏิบัติตำม 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน และกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย พ.ศ.2562

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 310,000 บาท
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รวม

จ ำนวน

เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำม
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนของศำสตรำจำรย์
 ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี 
(สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรี
สวำงควัฒน วรขัติยรำชนำรี)  โดยจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และ
ข้ึนทะเบียนสัตว์ ในอัตรำตัวละ 3 บำท ต่อคร้ัง โดยให้ท ำกำรส ำรวจปีละ 2 คร้ัง
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวและ
บริกำรสุขภำพ เช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน)
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5 /ว 0120 ลว. 12  มกรำคม  2560
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1745 
 ลว. 31 สิงหำคม 2560 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1042 
 ลว. 10 เมษำยน  2561
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0819.3/ว 1049 ลว. 15 มีนำคม 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0819.3/ว 1795 ลว. 7 พฤษภำคม 2562
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 95  ล ำดับท่ี 3

ค่าใช้สอย 86,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จำกโรคพิษสุนัขบ้ำฯ

6,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จำกโรคพิษสุนัขบ้ำฯ

30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนของ
ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี 
(สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรี
สวำงควัฒน วรขัติยรำชนำรี)  โดยจ่ำยเป็น ค่ำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำป้ำยโครงกำร และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป็น
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวและ
บริกำรสุขภำพ เช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน)
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5 /ว 0120 ลว. 12  มกรำคม  2560
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1745 
 ลว. 31 สิงหำคม 2560 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1042 
 ลว. 10 เมษำยน  2561
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0819.3/ว 1049 ลว. 15 มีนำคม 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0819.3/ว 1795 ลว. 7 พฤษภำคม 2562
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 95  ล ำดับท่ี 3

โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคไข้เลือดออก 50,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคท่ีมียุงเป็น
พำหะ โดยจ่ำยเป็น ค่ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์โครงกำร  ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิงส ำหรับเคร่ือง
พ่นหมอกควัน ค่ำจ้ำงเหมำพ่นหมอกควันและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น  
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวและ
บริกำรสุขภำพ เช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน)
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 2, 3)  พ.ศ.2543 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลว.19 พฤษภำคม 2541 
 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ ของ อปท. 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0819.3/ว 2321 ลว. 13 มิถุนำยน 2562
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 95  ล ำดับท่ี 2 
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

เงินอุดหนุนเอกชน
1.โครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน 75,000 บำท

โดยการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ท่ี 1 - 10 ต ำบลแม่สำบ 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนในกำรด ำเนินโครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน 
ในโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่บ้ำนละ 7,500 บำท
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวและ
บริกำรสุขภำพ เช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน)
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5 / ว 109 
 ลว. 15 มกรำคม 2561  เร่ือง แนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข
 เพ่ิมเติม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5 / ว 1745
 ลว. 31  สิงหำคม  2560  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทำงกำรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
 งบประมำณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนสำธำรณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้ำ 96  ล ำดับท่ี 4

2.โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติด (To Be Number One) 50,000 บำท
โดยการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ท่ี 1 - 10 ต ำบลแม่สำบ 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนตำมโครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติด (To Be Number 
One) ในโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำช
กัญญำสิริวัฒนำพรรณวดี  หมู่บ้ำนละ 5,000 บำท
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวและ
บริกำรสุขภำพ เช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน)
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5 / ว 109 
 ลว. 15 มกรำคม 2561  เร่ือง แนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข
 เพ่ิมเติม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5 / ว 1745
 ลว. 31  สิงหำคม  2560  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทำงกำรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
 งบประมำณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนสำธำรณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้ำ 96  ล ำดับท่ี 4

งบเงินอุดหนุน 200,000 บาท
เงินอุดหนุน 200,000 บาท
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จ ำนวน3.โครงกำรอบรมให้ควำมรู้หมอหมู่บ้ำน 75,000 บำท
โดยการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ท่ี 1 - 10 ต ำบลแม่สำบ 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุน ตำมโครงกำรอบรมให้ควำมรู้หมอหมู่บ้ำน (หมอหมู่บ้ำนในพระรำช
ประสงค์) ในโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำ
ธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร รัชกำลท่ี 9 หมู่บ้ำนละ 7,500 บำท
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวและ
บริกำรสุขภำพ เช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน)
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5 / ว 109 
 ลว. 15 มกรำคม 2561 เร่ือง แนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข
 เพ่ิมเติม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5 / ว 1745
 ลว. 31  สิงหำคม  2560  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทำงกำรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
 งบประมำณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนสำธำรณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้ำ 96  ล ำดับท่ี 4
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 1,085,040 บาท
งบบุคลากร 809,940 บาท

42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ของพนักงำนส่วนต ำบลสังกัดกองสวัสดิกำรสังคม 
ต ำแหน่งอ ำนวยกำรระดับต้น (ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม)  
จ ำนวน 1 อัตรำ อัตรำละ 3,500 บำท/เดือน
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
โดยถือปฏิบัติตำม
-ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเชียงใหม่ เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 31)  
ประกำศวันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ.2559 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนต ำบล
สังกัดกองสวัสดิกำรสังคม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ จ ำนวน 3 อัตรำ 
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542
-หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  ลว.30 ธันวำคม 2558 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท.

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 3,780
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล
สังกัดกองสวัสดิกำรสังคม  จ ำนวน 1 อัตรำ   
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินประจ ำต ำแหน่ง

บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 809,940 บาท
เงินเดือนพนักงำน 764,160 บำท
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 63,500 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็น
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล/พนักงำนจ้ำง 
และลูกจ้ำงประจ ำท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
โดยถือปฏิบัติตำม 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
 อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถ่ิน 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 ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีกำร
 ก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี

ค่ำเช่ำบ้ำน 36,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำนได้ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเร่ือง ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548
โดยถือปฏฺบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และ
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2562

271,000 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000 บำท

109,500 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำของบุตรของผู้บริหำรและพนักงำนส่วนต ำบลท่ีมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรก.เงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร 
 พ.ศ.2560
-อัตรำกำรเบิกตำมหนังสือเวียนกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 
 28 มิถุนำยน 2559 และด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0408.5/ว 22 ลงวันท่ี 12 มกรำคม 2561
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จ ำนวน
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161,500 บาทค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง 
สังกัดกองสวัสดิกำรสังคม หรือผู้ท่ีได้รับค ำส่ังจำกนำยกฯ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีเพ่ือประโยชน์ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยจ่ำยเป็น ค่ำธรรมเนียม และค่ำลงทะเบียนฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนำต่ำงๆ ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำงค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน 
ค่ำผ่ำนทำงด่วนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ท้ังน้ีให้รวมถึงค่ำธรรมเนียม
ป้ำยยำนพำหนะ ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมท่ีดินหรือค่ำธรรมเนียมใดๆท่ีสำมำรถ
เบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยน้ีได้
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน
 พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-หลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
 ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1797 ลงวันท่ี 2 เมษำยน 2561 
 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรเข้ำรับ
 กำรฝึกอบรมของ อปท.

โครงกำรฝึกอบรมกำรจับผ้ำและผูกผ้ำประดับ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมกำรจับผ้ำและผูกผ้ำประดับ ให้แก่ 
กลุ่มสตรีแม่บ้ำน และผู้ท่ีสนใจ โดยจ่ำยเป็น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็นฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้ำ 79  ล ำดับท่ี 4
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรจัดดอกไม้  ให้แก่ 
กลุ่มสตรีแม่บ้ำน และผู้ท่ีสนใจ โดยจ่ำยเป็น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็นฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 79  ล ำดับท่ี 5

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรท ำขนมไทย (สำคูไส้หมู) 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรท ำขนมไทย (สำคูไส้หมู)
ให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้ำน และผู้สนใจ โดยจ่ำยเป็น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็นฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 80  ล ำดับท่ี 8

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรท ำบำยศรีสู่ขวัญ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรท ำบำยศรีสู่ขวัญ
ให้แก่ กลุ่มสตรีแม่บ้ำน และผู้สนใจ โดยจ่ำยเป็น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็นฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 79  ล ำดับท่ี 7

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรจัดดอกไม้ 20,000 บำท



112

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำเกษตรกรผู้ปลูกหญ้ำหวำนสู่ระบบมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ไทย 4,800 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำเกษตรกรผู้ปลูกหญ้ำหวำนสู่
ระบบมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ไทย โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น ฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)   หน้ำ 80  ล ำดับท่ี 10

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรท ำไม้กวำดดอกหญ้ำ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรท ำไม้กวำดดอกหญ้ำ
ให้แก่ กลุ่มสตรีแม่บ้ำน และผู้สนใจ โดยจ่ำยเป็น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็นฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้ำ 79  ล ำดับท่ี 6

โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำอำชีพจักสำนส ำหรับผู้สูงอำยุ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมพัฒนำอำชีพจักสำนส ำหรับผู้สูงอำยุ 
โดยจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง
และเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น 
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 24 
 ลว.4 มกรำคม 2561 เร่ืองโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและแนวทำงกำรพัฒนำ
 คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิงตำมแนวทำงประชำรัฐ
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 78  ล ำดับท่ี 1
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมกำรจัดท ำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชำชนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 16,100 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมกำรจัดท ำบัญชีครัวเรือนให้แก่
ประชำชนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น 
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ท่ี ชม 0023.3/ว 42234 
 ลว. 12  ตุลำคม  2561 เร่ืองโครงกำรส่งเสริมกำรจัดท ำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชำชน
 ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 80  ล ำดับท่ี 9

โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับภัยและกำรป้องกันภัยเบ้ืองต้น 10,600 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับภัยและกำรป้องกันภัย
เบ้ืองต้น ให้แก่กลุ่มสตรีต ำบลแม่สำบ โดยจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น 
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคง 
 ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน)
โดยถือปฏิบัติตำม
-นโยบำยของรัฐบำล คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช) และกระทรวงมหำดไทย 
 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำสตรีและครอบครัว
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 104  ล ำดับท่ี 1
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รวม
รวม

จ ำนวน 1  ตัว จ ำนวน

จ ำนวน 1  เคร่ือง จ ำนวน

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
เก้ำอ้ีท ำงำน 1,600 บำท

คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1.โครงสร้ำงเหล็กบุฟองน้ ำหุ้มด้วยหนังเทียม
2.มีท่ีเท้ำแขนสองข้ำง และ มีพนักพิงหลัง
3.มีโช๊คสำมำรถปรับระดับข้ึน-ลงได้
4.สำมำรถสวิงหลังได้
5.ขนำด 60 x 60 x 89 ซม.
(คุณสมบัตินอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์) แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมและกำรด ำเนิน 
งำนของ อบต. ท้ังน้ีก ำหนดรำคำกลำงโดยกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด จ ำนวน 3 รำย
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560 
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 145  ล ำดับท่ี 33

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 2,500 บำท

คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1.มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
2.สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0210.5/ว5794 ลว. 10  ตุลำคม  2559  
 เร่ืองกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทำงปฎิบัติกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของ
 กระทรวงมหำดไทย
-เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนำคม 2562
 ล ำดับท่ี 61
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 145  ล ำดับท่ี 34

งบลงทุน 4,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 4,100 บาท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนชดเชย ให้แก่พนักงำนจ้ำง สังกัดกองช่ำง  
จ ำนวน 1 อัตรำ คือ
1.พนักงำนจ้ำงท่ัวไป   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 

12,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน พร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปี แก่พนักงำนส่วนต ำบล
สังกัดกองช่ำง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ  จ ำนวน 2 อัตรำ 
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542
-หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวำคม 2558
 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท.

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล สังกัดกองช่ำง
ต ำแหน่งอ ำนวยกำรระดับต้น (ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง)  จ ำนวน 1 อัตรำ  
อัตรำละ 3,500 บำท/เดือน
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
โดยถือปฏิบัติตำม
-ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเชียงใหม่ เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
 เก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 31)
 ประกำศวันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ.2559

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 108,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 674,400 บาท
เงินเดือนพนักงำน 512,400 บำท

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 926,000 บาท
งบบุคลากร 674,400 บาท
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

งบด าเนินงาน

เพ่ือจ่ำยเป็น
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง และลูกจ้ำงประจ ำ ท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินและ
มีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
โดยถือปฏิบัติตำม 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
 อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนของ 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 ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธี
 กำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี

ค่ำเช่ำบ้ำน 36,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำนได้ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเร่ือง ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548
โดยถือปฏฺบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 
 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4 )  พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำของบุตรของผู้บริหำรและพนักงำนส่วนต ำบลท่ีมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรก.เงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร 
 พ.ศ.2560
-อัตรำกำรเบิกตำมหนังสือเวียนกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 
 28 มิถุนำยน 2559 และด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0408.5/ว 22 ลงวันท่ี 12 มกรำคม 2561

227,700 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 51,700 บำท
ค่าตอบแทน 107,700 บาท
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง
สังกัดกองช่ำง หรือผู้ท่ีได้รับค ำส่ังจำกนำยกฯ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีเพ่ือประโยชน์ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล โดยจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม และค่ำลงทะเบียนกำรฝึกอบรม กำรประชุม 
สัมมนำต่ำงๆ ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำทำงด่วน  ค่ำบริกำรจอดรถ 
ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำทำงด่วนพิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ท้ังน้ีให้รวมถึง
ค่ำธรรมเนียมป้ำยยำนพำหนะ ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมท่ีดินหรือค่ำธรรมเนียมใดๆ
ท่ีเบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยน้ีได้
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน
 พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-หลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
 ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1797 ลงวันท่ี 2 เมษำยน 2561 
 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรเข้ำรับ
 กำรฝึกอบรมของ อปท.

100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ให้ผู้รับจ้ำงเหมำท ำกำรอย่ำงหน่ึง อย่ำงใด ซ่ึงมิใช่ 
กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้ำงครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำง เช่น ค่ำจ้ำงเหมำติดต้ัง
และซ่อมแซมไฟสำธำรณะ (ไฟก่ิง) หรือ จ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆท่ีมีควำมจ ำเป็นและเป็นไป
ตำมภำระหน้ำท่ีของอบต.ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท0808.2/ว 0746  ลงวันท่ี 1  กุมภำพันธ์  2562
 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
 ท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ ว 7120 ลว. 9 ธันวำคม 2559
 เร่ืองหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ของ อปท.

120,000 บาทค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
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รวม
รวม

จ ำนวน      1   ตัว จ ำนวน
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

กล้องมิลเลอร์เลส  ควำมละเอียด 20 ล้ำนพิกเซล 23,900 บำท
คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1) เป็นกล้องมิลเลอร์เลส (Mirrorless Camera)
2) ควำมละเอียด 20 ล้ำนพิกเซล ควำมละเอียดท่ีก ำหนดเป็นควำมละเอียดท่ีเซ็นเซอร์ภำพ 
   (Image Sensor)
3) มีระบบแฟลชภำยใน (Built  In Flash)
4) สำมำรถถอดเปล่ียนส่ือบันทึกข้อมูลได้อย่ำงสะดวกเม่ือข้อมูลเต็มหรือเม่ือต้องกำรเปล่ียน
5) สำมำรถโอนถ่ำยข้อมูลจำกกล้องไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้
6) มีกระเป๋ำบรรจุกล้อง
(คุณสมบัตินอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์) แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมและกำรด ำเนิน 
งำนของ อบต. ท้ังน้ีก ำหนดรำคำกลำงโดยกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด จ ำนวน 3 รำย
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560 
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 147 ล ำดับท่ี 38

23,900 บาท
งบลงทุน 23,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
งบด าเนินงาน 130,000 บาท

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

2,853,517 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้วิศวกรออกแบบ ควบคุมงำน (ประเภทอ่ืนท่ีไม่ใช่อำคำร) 
โดยจ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอกเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง
โดยถือปฏิบัติตำม
-พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ.2542
-พ.ร.บ. สถำปนิก พ.ศ.2543
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำก ท่ี มท0808.2/ว1752 ลว 6 ส.ค. 2556
 เร่ือง แนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณ
 รำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำก ท่ี มท0808.2/ว1134 ลว 9 มิ.ย. 2558
 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน

30,000 บาท

ค่ำจ้ำงวิศวกรออกแบบ รับรองแบบ ควบคุมงำน งำนก่อสร้ำง 30,000 บำท
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รวม
จ ำนวน

ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้ำง 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ 
ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของ
ท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ เช่น ไม้ สี 
ปูนซีเมนต์ อิฐ บล็อก กระเบ้ือง สังกะสี ตะปูทรำย หิน แผ่นเหล็ก เหล็กเส้น เสำเหล็ก เสำ
คอนกรีตอัดแรง ท่อปูน ท่อพีวีซี ตะแกรงเหล็ก ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแม่สำบ

100,000 บาท
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสำยทำงไปป่ำช้ำ  บ้ำนอมลอง ม .2 293,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
บริเวณถนนสำยทำงไปป่ำช้ำบ้ำนอมลอง (ต่อจำกโครงกำรเดิม) บ้ำนอมลอง หมู่ท่ี 2 
ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.90841    E 98.60202
พิกัดส้ินสุด   N 18.90719    E 98.60088
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 182.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
546.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำมไหล่ทำงปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฎิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
 (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 58  ล ำดับท่ี  10

2,526,000 บาท
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 2,526,000 บาท

งบลงทุน

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำยกองกลำง บ้ำนแม่ขำน ม.1 211,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
บริเวณถนนสำยกองกลำง บ้ำนแม่ขำน หมู่ท่ี1 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.86679   E 98.63815
พิกัดส้ินสุด   N 18.86624   E 98.63923
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 131.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร และมีพ้ืนท่ีหูช้ำง
ไม่น้อยกว่ำ 9.00 ตำรำงเมตร รวมมีพ้ืนท่ีด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 402.00 ตำรำงเมตร 
พร้อมลงดินตำมไหล่ทำงปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฎิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
 (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 56  ล ำดับท่ี  4
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสำยทำงไปทุ่งปู่โอ๊ด  บ้ำนงำแมง ม .3 200,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
บริเวณถนนสำยทำงทุ่งปู่โอ๊ด บ้ำนงำแมง หมู่ท่ี3 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.92054   E 98.67635
พิกัดส้ินสุด   N 18.92051   E 98.67523
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 128.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
384.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำมไหล่ทำงปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฎิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
 (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 60  ล ำดับท่ี 16

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสำยห้วยเห๊ียะ บ้ำนปำงเติม ม.4 144,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
บริเวณถนนสำยห้วยเห๊ียะ (ต่อจำกโครงกำรเดิม) บ้ำนปำงเติม  หมู่ท่ี 4  ต ำบลแม่สำบ 
อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.95483   E 98.67836
พิกัดส้ินสุด  N 18.95475    E 98.67920
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 92.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
276.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำมไหล่ทำงปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฎิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
 (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 61  ล ำดับท่ี 20

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำยทำงหย่อมบ้ำนวัด  บ้ำนปำงเติม ม.4 255,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
บริเวณถนนสำยทำงหย่อมบ้ำนวัดปำงเติม ชม.ถ.173-008 (ต่อจำกโครงกำรเดิม) 
บ้ำนปำงเติม  หมู่ท่ี 4  ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.95101   E 98.67553
พิกัดส้ินสุด  N 18.95189    E 98.67589
ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 110.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
440.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำมไหล่ทำงปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฎิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
 (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 62  ล ำดับท่ี  22
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
บริเวณถนนสำยแม่ตุงติง - ทุ่งโป่ง  ชม.ถ.173-006 (ต่อจำกโครงกำรเดิม)
บ้ำนแม่ตุงติง หมู่ท่ี 5 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.97304   E 98.68150
พิกัดส้ินสุด   N 18.97235   E 98.68124
ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 82.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ
328.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำมไหล่ทำงปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฎิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
 (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 62  ล ำดับท่ี  24

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสำยบ้ำนขุนสำบ - บ้ำนนำกู่ (ชม.ถ.173 - 004) 
 บ้ำนขุนสำบ ม.6 100,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
บริเวณถนนสำยทำง บ้ำนขุนสำบ - บ้ำนนำกู่ (ชม.ถ.173-004)  บ้ำนขุนสำบ  
หมู่ท่ี 6  ต ำบลแม่สำบ  อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 19.00599   E 98.67204
พิกัดส้ินสุด   N 19.00606   E 98.67164
ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว  43.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
172.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำมไหล่ทำงปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฎิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
 (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 68  ล ำดับท่ี  42

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสำยแม่ตุงติง - ทุ่งโป่ง บ้ำนแม่ตุงติง  ม.5 190,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณซอยบ้ำนนำยแดง บ้ำนขุนสำบ ม .6 88,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
บริเวณซอยบ้ำนนำยแดง บ้ำนขุนสำบ หมู่ท่ี 6 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 19.00423   E 98.67200
พิกัดส้ินสุด   N 19.00429   E 98.67165
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว  40.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
120.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำมไหล่ทำงปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี และวำงท่อ คสล.
ขนำด Dia.0.30 เมตร (ช้ัน3) จ ำนวน 6 ท่อน 
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฎิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
 (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 68  ล ำดับท่ี  40

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณซอยบ้ำนนำยแอ๊ด  บ้ำนขุนสำบ ม.6 42,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
บริเวณซอยบ้ำนนำยแอ๊ด บ้ำนขุนสำบ บ้ำนขุนสำบ  หมู่ท่ี 6 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 19.00585   E 98.67122
พิกัดส้ินสุด   N 19.00574   E 98.67132
ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว  14.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร และมีพ้ืนท่ีหูช้ำง
ไม่น้อยกว่ำ 17.20 ตำรำงเมตร รวมมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 73.20  ตำรำงเมตร พร้อมลงดิน
ตำมไหล่ทำงปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฎิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
 (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 68  ล ำดับท่ี  41
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จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำยทำงข้ึนป่ำช้ำบ้ำนง้ิวเฒ่ำใต้ บ้ำนง้ิวเฒ่ำ ม .8 53,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
บริเวณถนนสำยทำงข้ึนป่ำช้ำง้ิวเฒ่ำใต้ (ต่อจำกโครงกำรเดิม) บ้ำนง้ิวเฒ่ำ  หมู่ท่ี 8
ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.94472    E 98.66384
พิกัดส้ินสุด   N 18.94481    E 98.66414
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 34.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
102.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำมไหล่ทำงปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฎิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
 (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ  71  ล ำดับท่ี  54

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 5  บ้ำนหำดส้มป่อย ม.7 213,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
บริเวณซอย 5  บ้ำนหำดส้มป่อย หมู่ท่ี 7 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.87623   E 98.61283
พิกัดส้ินสุด   N 18.87693   E 98.61198
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 130.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร และมีพ้ืนท่ีหูช้ำง
ไม่น้อยกว่ำ 10.10 ตำรำงเมตร รวมมีพ้ืนท่ีด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 400.10 ตำรำงเมตร 
พร้อมลงดินตำมไหล่ทำงปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฎิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
 (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 69  ล ำดับท่ี  47
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณซอยบ้ำนแม่ด้ำย บ้ำนง้ิวเฒ่ำ  ม.8 54,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
บริเวณซอยบ้ำนแม่ด้ำย บ้ำนง้ิวเฒ่ำ หมู่ท่ี 8 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.95747   E 98.66031
พิกัดส้ินสุด   N 18.95735   E 98.65999
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 34.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร และมีพ้ืนท่ีหูช้ำง
ไม่น้อยกว่ำ 2.50 ตำรำงเมตร รวมมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 104.50 ตำรำงเมตร พร้อมลงดิน
ตำมไหล่ทำงปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตรกำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฎิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
 (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 71  ล ำดับท่ี  55

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณซอยบ้ำนหล่ำย  บ้ำนง้ิวเฒ่ำ ม.8 137,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
บริเวณซอยบ้ำนหล่ำย บ้ำนง้ิวเฒ่ำ หมู่ท่ี 8  ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.95393    E 98.654930
พิกัดส้ินสุด   N 18.95345    E 98.65466
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 85.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร และมีพ้ืนท่ีหูช้ำง
ไม่น้อยกว่ำ 5.46 ตำรำงเมตร รวมมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 260.46 ตำรำงเมตร พร้อมลงดิน
ตำมไหล่ทำงปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฎิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
 (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 72  ล ำดับท่ี  56
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จ ำนวน

จ ำนวน
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
บริเวณสำยทำงหย่อมบ้ำนนำกู่ - หย่อมบ้ำนผำยอง  บ้ำนนำกู่ หมู่ท่ี 9 ต ำบลแม่สำบ 
อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 19.01389   E 98.64160
พิกัดส้ินสุด   N 19.01502   E 98.64124
ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 150.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
600.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำมไหล่ทำงปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฎิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 74  ล ำดับท่ี 66

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสำยหลังวัดง้ิวเฒ่ำเหนือ บ้ำนง้ิวเฒ่ำ ม.8 157,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
บริเวณถนนสำยหลังวัดง้ิวเฒ่ำเหนือ  บ้ำนง้ิวเฒ่ำ หมู่ท่ี 8  ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.95102    E 98.65825
พิกัดส้ินสุด   N 18.95137    E 98.65746
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 100.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
300.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำมไหล่ทำงปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฎิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
 (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 71  ล ำดับท่ี  53

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงบ้ำนนำกู่-หย่อมบ้ำนผำยอง บ้ำนนำกู่ หมู่ท่ี 9 369,000 บำท
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จ ำนวน

ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนท่ีจ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอกเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
ส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำจ้ำงวิศวกรออกแบบ รับรองแบบ ควบคุมงำน งำนก่อสร้ำง 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้วิศวกรออกแบบ ควบคุมงำน (ประเภทอำคำร) 
โดยจ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอกเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง
โดยถือปฏิบัติตำม
-พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ.2542
-พ.ร.บ. สถำปนิก พ.ศ.2543
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำก ท่ี มท0808.2/ว1752 ลว 6 ส.ค. 2556
 เร่ือง แนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณ
 รำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำก ท่ี มท0808.2/ว1134 ลว 9 มิ.ย. 2558
 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน
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รวม
รวม

จ ำนวน
1.โครงกำรขยำยเขตระบบไฟฟ้ำสำธำรณะในหมู่บ้ำนพร้อมติดต้ังก่ิงโคมไฟถนน 
บ้ำนทุ่งยำว ม.10

197,517 บำท

โดยการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแม่ริม
ตำมโครงกำรขยำยเชตระบบไฟฟ้ำสำธำรณะในหมู่บ้ำนพร้อมติดต้ังก่ิงโคมไฟถนน 
บริเวณถนนสำยหน้ำวัดทุ่งยำว  บ้ำนทุ่งยำว หมู่ท่ี 10 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือด ำเนินกำรขยำยเขตระบบไฟฟ้ำสำธำรณะภำยในหมู่บ้ำนตำม
ประมำณกำรของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลว. 24  มิถุนำยน  2559  
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4427 ลว. 7 สิงหำคม 2561 
 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติกำรต้ังงบประมำณและกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถ่ิน
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1618 ลง. 12 มีนำคม 2562
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 76  ล ำดับท่ี 71

งบเงินอุดหนุน 197,517 บาท
เงินอุดหนุน 197,517 บาท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563

514,080.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 %  514,080
42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 %  42,120
42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 %  42,120
86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 %  86,400

1,777,616.00 1,713,600.00 1,713,600.00 1,716,400.00 9.9 %  1,886,400
2,462,336.00 2,398,320.00 2,398,320.00 2,401,120.00  2,571,120

1,297,547.42 1,442,260.00 1,453,260.00 1,614,960.00 6.05 %  1,712,640
83,915.00 100,610.00 95,280.00 89,220.00 -5.85 %  84,000

163,800.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 0 %  168,000
218,900.00 223,620.00 234,780.00 258,000.00 3.4 %  266,760
282,860.00 352,920.00 377,465.80 275,680.00 44.47 %  398,280
35,580.00 35,920.00 25,796.12 12,000.00 200 %  36,000

2,082,602.42 2,323,330.00 2,354,581.92 2,417,860.00  2,665,680
4,544,938.42 4,721,650.00 4,752,901.92 4,818,980.00  5,236,800รวมงบบุคลากร

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจ าต าแหน่ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงาน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายก อบต.

เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ
อ าเภอสะเมิง    จังหวัดเชียงใหม่
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13,700.00 0.00 0.00 211,100.00 17.29 %  247,600
31,500.00 28,500.00 0.00 0.00 0 %  0
33,740.00 28,970.00 32,510.00 30,750.00 4.07 %  32,000
78,940.00 57,470.00 32,510.00 241,850.00  279,600

628,161.29 554,892.50 409,711.60 0.00 0 %  0
0.00 0.00 0.00 563,000.00 -53.82 %  260,000

11,000.00 0.00 0.00 20,000.00 60 %  32,000

0.00 150,000.00 0.00 0.00 0 %  0

371,039.00 258,645.00 112,121.60 152,000.00 -47.37 %  80,000

0.00 0.00 0.00 1,225.00 12,144.9 %  150,000
        200,000.00         200,000.00         150,000.00 180,000.00 -16.67 %  150,000

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

0.00 223,220.00 0.00 0.00 0 %  0

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0

0.00 45,000.00 0.00 0.00 0 %  0
โครงการละครเยาวชนไทย (Thai Youth Theater Festival) 
ของอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา

โครงการฝึกอบรมการด ารงตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการชุมชนปลอดขยะต้นแบบ
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน/หมู่บ้าน

โครงการจัดงานสตรอว์เบอร่ีและของดีอ าเภอสะเมิง
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังนายกฯและสมาชิกสภาฯ

กีฬาประชาชนต าบลแม่สาบต้านภัยยาเสพติด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

งบด าเนินงาน
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39,175.18 0.00 0.00 0.00 0 %  0

0.00 0.00           24,000.00 40,000.00 0 %  40,000

0.00 4,000.00 0.00 0.00 0 %  0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  100,000

0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 %  0

0.00 6,500.00 0.00 1,000.00 400 %  5,000
0.00 20,000.00 0.00 50,000.00 -40 %  30,000
0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 %  10,000
0.00 9,500.00 3,000.00 30,000.00 -66.67 %  10,000

0.00 39,590.14 0.00 0.00 0 %  0

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 %  10,000
177,977.36 341,899.38 310,291.17 200,000.00 -50 %  100,000

1,447,352.83 1,863,247.02 1,009,124.37 1,357,225.00  1,027,000

85,360.75 133,877.25 58,068.00 64,000.00 -21.88 %  50,000
730.00 36,317.85 0.00 30,000.00 0 %  30,000วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอ าเภอสะเมิง

อบต.เคล่ือนท่ีพบประชาชน

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน

ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันไฟป่าต าบลแม่สาบ
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
พ.ศ.2561-2564 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ

โครงการอนุรักษ์ประเพณีด าหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
(สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี)

โครงการสนับสนุนการบริหารงานสถานท่ีกลางศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการให้การช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตอ าเภอสะเมิง

โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและการจัดซ้ือจัดจ้างของ อปท.
อ าเภอสะเมิง
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11,032.00 9,948.00 10,543.00 30,000.00 8.88 %  32,663
143,370.05 164,758.40 47,380.00 120,000.00 -58.33 %  50,000
286,849.00 278,032.00 274,223.00 260,000.00 -55.77 %  115,000
19,600.00 5,985.00 7,600.00 15,000.00 33.33 %  20,000
62,726.00 59,889.00 31,449.00 50,000.00 -20 %  40,000

609,667.80 688,807.50 429,263.00 569,000.00  337,663

77,047.03 82,286.36 59,028.66 71,000.00 -29.58 %  50,000
53,844.61 41,398.64 42,957.50 44,570.00 13.3 %  50,500
6,892.00 2,968.00 4,371.00 5,000.00 0 %  5,000

156,000.00 93,227.29 40,745.12 50,000.00 -16 %  42,000
293,783.64 219,880.29 147,102.28 170,570.00  147,500

2,429,744.27 2,829,404.81 1,617,999.65 2,338,645.00  1,791,763

0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 %  0
0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  3,200
0.00 42,000.00 0.00 0.00 0 %  0
0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  13,000
0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  18,000
0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  5,500
0.00 0.00 0.00 2,900.00 106.9 %  6,000
0.00 3,500.00 0.00 0.00 0 %  0
0.00 4,700.00 0.00 0.00 0 %  0
0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 %  0โต๊ะเอนกประสงค์

โต๊ะหมู่บูชาไม้
โต๊ะหมู่บูชาไม้แกะปิดทอง

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน
ตู้เอกสารเหล็กแบบบานเลือนทึบ

เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร
เคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา

เก้าอ้ีท างาน
เก้าอ้ีเอนกประสงค์

ครุภัณฑ์ส านักงาน
เก้าอ้ีแถวโพลี ชนิด 4 ท่ีน่ัง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบด าเนินงาน

ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการโทรศัพท์

รวมค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุการเกษตร
วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุงานบ้านงานครัว
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0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  27,820

0.00 0.00 0.00 2,850.00 -100 %  0

0.00 0.00 0.00 2,050.00 -100 %  0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  15,500

0.00 18,000.00 0.00 0.00 0 %  0
0.00 0.00 0.00 9,500.00 -100 %  0
0.00 0.00 5,500.00 0.00 0 %  0

21,410.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0

95,460.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0

0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 %  0
0.00 15,900.00 0.00 0.00 0 %  0
0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  15,000
0.00 8,600.00 0.00 0.00 0 %  0
0.00 11,000.00 0.00 0.00 0 %  0

29,040.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0
0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  2,800

29,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบท่ี 2

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800VA (480 Watts)
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
เคร่ืองส ารองไฟ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน
เคร่ืองพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED สี

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า
 18.5 น้ิว)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี1*(จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว)

เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบถังคว่ า 1 หัวก๊อก

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เคร่ืองซักผ้า

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดไมค์ลอยมือถือคู่ ย่าน UHF

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
บันไดอลูมิเนียมแบบพับ

ครุภัณฑ์การเกษตร
รถเข็นลากพ่วง 2 ล้อมอเตอร์ไซค์

โพเด้ียม หรือ แท่นยืนบรรยาย
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0.00 0.00 0.00 700.00 -100 %  0
0.00 225,350.00 0.00 0.00 0 %  0
0.00 0.00 0.00 28,500.00 75.44 %  50,000

174,910.00 345,050.00 5,500.00 70,000.00  156,820
174,910.00 345,050.00 5,500.00 70,000.00  156,820

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0 %  0
0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 %  25,000

20,000.00 20,000.00 20,000.00 25,000.00  25,000
20,000.00 20,000.00 20,000.00 25,000.00  25,000

82,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0 %  0
0.00 0.00 0.00           50,000.00 0 %  50,000

50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0 %  0
74,028.35 0.00 0.00 0.00 0 %  0

206,028.35 100,000.00 50,000.00 50,000.00  50,000
206,028.35 100,000.00 50,000.00 50,000.00  50,000

7,375,621.04 8,016,104.81 6,446,401.57 7,302,625.00  7,260,383

476,426.10 503,580.00 537,751.00 548,780.00 27.67 %  700,620
1,905.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0

42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 %  42,000
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจ าต าแหน่ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงาน

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารท่ัวไป

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์
รวมเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานสตรอว์เบอร์ร่ี และของดีอ าเภอสะเมิง

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมรายจ่ายอ่ืน
รวมงบรายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอ่ืน
ค่าจ้างสถาบันการศึกษาประเมินความพึงพอใจ

งบรายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอ่ืน

รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
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152,699.00 207,840.00 222,600.00 52,220.00 331.56 %  225,360
20,799.00 21,580.00 16,820.00 2,500.00 1,340 %  36,000

693,829.10 775,000.00 819,171.00 645,500.00  1,003,980
693,829.10 775,000.00 819,171.00 645,500.00  1,003,980

45,150.00 34,650.00 26,200.00 127,200.00 -5.66 %  120,000

36,000.00 36,000.00 35,050.00 36,000.00 -50 %  18,000
2,130.00 5,070.00 4,800.00 10,000.00 0 %  10,000

83,280.00 75,720.00 66,050.00 173,200.00  148,000

0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 %  0
0.00 0.00 0.00 96,000.00 -37.5 %  60,000

76,110.00 31,174.66 17,820.00 35,000.00 14.29 %  40,000

8,100.00 0.00 0.00 0.00 100 %  20,000
0.00 0.00 100,000.00 200,000.00 -50 %  100,000

0.00 8,640.00 8,640.00 10,000.00 -100 %  0

84,210.00 39,814.66 147,460.00 341,000.00  220,000รวมค่าใช้สอย

จัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

รณรงค์การช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีและภาษีโรงเรือนและท่ีดิน
และภาษีป้าย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

โครงการรณรงค์การช าระภาษีตรงเวลา

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

ค่าเช่าบ้าน

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
รวมงบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
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167,490.00 115,534.66 213,510.00 514,200.00  368,000

0.00 0.00 0.00 3,200.00 -100 %  0
0.00 0.00 9,600.00 0.00 0 %  0
0.00 0.00 8,000.00 0.00 0 %  0
0.00 0.00 0.00 2,900.00 -100 %  0

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 %  0
0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  2,800
0.00 0.00 17,600.00 28,100.00  2,800
0.00 0.00 17,600.00 28,100.00  2,800

861,319.10 890,534.66 1,050,281.00 1,187,800.00  1,374,780
8,236,940.14 8,906,639.47 7,496,682.57 8,490,425.00  8,635,163

151,990.00 94,760.00 68,676.00 146,640.00 12.6 %  165,120
7,430.00 0.00 10,591.00 20,160.00 -96.73 %  660

159,420.00 94,760.00 79,267.00 166,800.00  165,780
159,420.00 94,760.00 79,267.00 166,800.00  165,780

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
รวมงบบุคลากร

เงินเดือนพนักงาน
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวมงานบริหารงานคลัง
รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป

รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1
จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว

ตู้เอกสารเหล็ก แบบบานเล่ือนทึบ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตู้บานเล่ือนกระจก ขนาด 4 ฟุต
ตู้บานเล่ือนกระจกชนิดสูง 180 ซม.

ครุภัณฑ์ส านักงาน
เก้าอ้ีท างาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมงบด าเนินงาน

22



0.00 0.00 91,200.00 105,000.00 -36 %  67,200

0.00 0.00 91,200.00 105,000.00  67,200

0.00 41,040.00 0.00 0.00 0 %  0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  10,000
0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  90,000

2,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0
0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 400 %  5,000
0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 400 %  5,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  84,000

0.00 0.00 21,166.00 27,925.00 -100 %  0
2,000.00 43,040.00 23,166.00 29,925.00  194,000

0.00 0.00 0.00 20,000.00 110 %  42,000
0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 %  10,000
0.00 0.00 0.00 57,800.00 -16.96 %  48,000
0.00 44,560.00 0.00 0.00 100 %  20,000
0.00 44,560.00 0.00 87,800.00  120,000รวมค่าวัสดุ

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

โครงการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินและแจ้งเหตุสาธารณภัย 
(การแพทย์ฉุกเฉิน)

ฝึกทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบลแม่สาบ

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

โครงการป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษา

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

รวมค่าตอบแทน
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2,000.00 87,600.00 114,366.00 222,725.00  381,200

0.00 28,500.00 0.00 0.00 0 %  0
0.00 28,500.00 0.00 0.00  0
0.00 28,500.00 0.00 0.00  0

161,420.00 210,860.00 193,633.00 389,525.00  546,980
161,420.00 210,860.00 193,633.00 389,525.00  546,980

555,552.90 576,420.00 271,395.00 431,720.00 61.97 %  699,240
42,000.00 42,000.00 1,694.00 42,000.00 0 %  42,000
49,181.00 0.00 0.00 219,440.00 6.8 %  234,360

0.00 0.00 0.00 36,000.00 0 %  36,000
646,733.90 618,420.00 273,089.00 729,160.00  1,011,600
646,733.90 618,420.00 273,089.00 729,160.00  1,011,600

0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 %  150,000

0.00 0.00 0.00 18,000.00 0 %  18,000
6,660.00 9,420.00 3,850.00 10,000.00 0 %  10,000เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

ค่าเช่าบ้าน

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
รวมงบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง

เงินเดือนพนักงาน
เงินประจ าต าแหน่ง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ป้ายไฟสามเหล่ียมหยุดตรวจ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมงบด าเนินงาน
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6,660.00 9,420.00 3,850.00 178,000.00  178,000

264,700.00 338,000.00 392,916.00 0.00 0 %  0
0.00 0.00 0.00 525,000.00 -50.48 %  260,000

46,496.00 39,378.00 52,674.00 50,000.00 -20 %  40,000

334,100.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0
0.00 9,800.00 0.00 0.00 0 %  0
0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 %  20,000

0.00 0.00 45,000.00 2,350.00 -100 %  0

0.00 0.00 29,930.00 40,000.00 0 %  40,000
0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 %  0

24,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0
40,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0
14,400.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0

0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0 %  40,000

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0

0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0 %  40,000โครงการสืบสานงานประเพณีป๋ีใหม่เมือง

โครงการบวชภาคฤดูร้อน

โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่สาบ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2559
โครงการจ้างเด็กนักเรียนนักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน

โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว โรหณะ
โครงการจัดงานพุทธบูชาประเพณีย่ีเป็ง

ค่ายละครเยาวชนไทย(TYT)ของอาสาสมัครหน่วยสันติภาพ
สหรัฐอเมริกา

โครงการจัดงานข่วงกิจกรรมเด็กและเยาวชนต าบลแม่สาบ

ค่ายกีตาร์พ้ืนฐาน (พ่ีพาน้องเก่ง)
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนต าบลแม่สาบ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รวมค่าตอบแทน
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50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0

40,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0

0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 %  0
0.00 18,000.00 14,000.00 0.00 0 %  0
0.00 19,900.00 20,000.00 20,000.00 0 %  20,000
0.00 20,000.00 19,955.00 20,000.00 0 %  20,000

0.00 3,080.00 19,750.00 20,000.00 0 %  20,000

0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 %  0
0.00 49,870.00 49,570.00 50,000.00 0 %  50,000

0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 %  0

833,696.00 638,028.00 753,795.00 827,350.00  550,000

40,000.00 19,961.00 29,975.00 30,000.00 0 %  30,000
39,670.00 0.00 9,885.00 20,000.00 0 %  20,000
79,670.00 19,961.00 39,860.00 50,000.00  50,000

0.00 0.00 15,361.30 24,000.00 0 %  24,000
0.00 0.00 13,888.60 25,000.00 0 %  25,000
0.00 0.00 29,249.90 49,000.00  49,000

920,026.00 667,409.00 826,754.90 1,104,350.00  827,000รวมงบด าเนินงาน

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

วัสดุการเกษตร
รวมค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว

อบรมการสืบสานงานประเพณีป๋ีใหม่เมือง ด าหัว สระเกล้า 
แบบเบ้าล้านนา

รวมค่าใช้สอย

วันเด็กแห่งชาติ
ไหว้สาป๋ารมี สืบฮีต ต๋ามฮอย สรงน้ าพระธาตุเจ้าม่อนเป๊ียะ

ฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร(English Camp)

ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ

จ้างเด็กนักเรียนนักศึกษาท างานในช่วงปิดภาคเรียน
ปลูกป่าขอฝนวันพืชมงคล (ผายอง)

โครงการอบรมการสืบสานงานประเพณีป๋ีใหม่เมือง ดัวหัวสระ
เกล้าแบบเบ้าล้านนา

จัดงานพุทธบูชาประเพณีย่ีเป็ง

โครงการไหว้สาป๋ารมี สืบฮีต ต๋ามฮอย สรงน้ าพระธาตุเจ้า
ม่อนเป๊ียะ
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0.00 0.00 3,200.00 0.00 0 %  0
0.00 0.00 0.00 14,000.00 -100 %  0
0.00 0.00 22,800.00 0.00 0 %  0

0.00 20,250.00 0.00 0.00 0 %  0

0.00 0.00 0.00 700.00 -100 %  0
28,700.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0
28,700.00 20,250.00 26,000.00 14,700.00  0
28,700.00 20,250.00 26,000.00 14,700.00  0

60,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0 %  0
60,000.00 40,000.00 0.00 0.00  0
60,000.00 40,000.00 0.00 0.00  0

1,655,459.90 1,346,079.00 1,125,843.90 1,848,210.00  1,838,600

0.00 600,493.00 658,548.00 1,336,960.00 11.53 %  1,491,120
0.00 0.00 0.00 42,000.00 -100 %  0
0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  42,000
0.00 410,370.00 514,080.00 310,320.00 4.02 %  322,800ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินประจ าต าแหน่ง
เงินวิทยฐานะ

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงาน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร

รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

เงินอุดหนุนเอกชน
รวมเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

กีตาร์โปร่ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โต๊ะท างาน
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม
ตู้เอกสารเหล็ก แบบช้ันโล่ง 40 ช่อง

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

งบลงทุน
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0.00 53,370.00 55,520.00 8,520.00 -100 %  0
0.00 1,064,233.00 1,228,148.00 1,697,800.00  1,855,920
0.00 1,064,233.00 1,228,148.00 1,697,800.00  1,855,920

0.00 0.00 7,200.00 10,000.00 50 %  15,000
0.00 0.00 7,200.00 10,000.00  15,000

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0

13,800.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0
0.00 0.00 10,000.00 50,000.00 0 %  50,000
0.00 29,900.00 0.00 0.00 0 %  0
0.00 479,400.00 669,660.00 842,710.00 10.89 %  934,460

33,800.00 509,300.00 679,660.00 892,710.00  984,460

479,467.66 553,663.82 510,708.56 596,960.00 -2.79 %  580,320
479,467.66 553,663.82 510,708.56 596,960.00  580,320
513,267.66 1,062,963.82 1,197,568.56 1,499,670.00  1,579,780

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบด าเนินงาน
งบลงทุน

ค่าอาหารเสริม (นม)
รวมค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

ทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะความสามารถของเด็กปฐมวัย
โครงการส่งเสริมคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการตลาดนัดวิชาการทางการศึกษาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สาบ

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด อบต.แม่สาบ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
รวมงบบุคลากร

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
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0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 %  0
0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  22,000
0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  7,500

0.00 0.00 13,500.00 0.00 0 %  0

0.00 0.00 0.00 2,850.00 -100 %  0

0.00 0.00 0.00 2,050.00 -100 %  0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  84,100

0.00 0.00 0.00 9,500.00 100 %  19,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  12,900
0.00 0.00 13,500.00 24,400.00  145,500

0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 %  150,000

0.00 0.00 0.00 150,000.00  150,000
0.00 0.00 13,500.00 174,400.00  295,500

เงินอุดหนุน

รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนแม่สาบ
ดรุณศึกษา

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์
รวมค่าครุภัณฑ์

เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ชุดเคร่ืองเสียงส าหรับงานกระจายเสียงท่ัวไป
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

บันไดอลูมิเนียมแบบพับ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รถเข็นลากพ่วง 2 ล้อมอเตอร์ไซค์
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ชุดโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอ้ี ส าหรับ 6 คน
ครุภัณฑ์การเกษตร

ตู้เอกสารไม้ ชนิด 2 บานเปิดโล่ง
ครุภัณฑ์การศึกษา

เก้าอ้ีแถวโพลี ชนิด 4 ท่ีน่ัง
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน

ครุภัณฑ์ส านักงาน
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937,960.00 853,680.00 743,000.00 0.00 0 %  0
0.00 0.00 0.00 768,000.00 -8.33 %  704,000

937,960.00 853,680.00 743,000.00 768,000.00  704,000
937,960.00 853,680.00 743,000.00 768,000.00  704,000

1,451,227.66 2,980,876.82 3,182,216.56 4,139,870.00  4,435,200

68,280.00 17,160.00 0.00 0.00 0 %  0
68,280.00 17,160.00 0.00 0.00  0
68,280.00 17,160.00 0.00 0.00  0
68,280.00 17,160.00 0.00 0.00  0

3,174,967.56 4,344,115.82 4,308,060.46 5,988,080.00  6,273,800

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  24,000

0.00 0.00 0.00 0.00  24,000

0.00 0.00 0.00 6,000.00 0 %  6,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

รวมค่าตอบแทน

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ
รวมแผนงานการศึกษา

รวมค่าวัสดุ
รวมงบด าเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ
งบด าเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการอาหารกลางวัน
รวมเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 %  30,000

0.00 33,210.00 22,246.00 50,000.00 0 %  50,000
0.00 33,210.00 22,246.00 86,000.00  86,000

0.00 0.00 23,625.00 0.00 0 %  0
0.00 0.00 23,625.00 0.00  0
0.00 33,210.00 45,871.00 86,000.00  110,000

0.00 38,000.00 0.00 0.00 0 %  0
0.00 38,000.00 0.00 0.00  0
0.00 38,000.00 0.00 0.00  0

75,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0 %  0
0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 %  0
0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  75,000

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 %  50,000

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 %  0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(To Be Number One)

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

โครการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภัยมะเร็งเต้านม
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน

รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

เคร่ืองพ่นหมอกควัน
รวมค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร

รวมงบด าเนินงาน
งบลงทุน

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
รวมค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ
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0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  75,000
0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 %  0

75,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00  200,000
75,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00  200,000
75,000.00 71,210.00 245,871.00 286,000.00  310,000
75,000.00 71,210.00 245,871.00 286,000.00  310,000

437,650.00 391,990.00 389,316.00 692,620.00 10.33 %  764,160
14,670.00 3,645.00 10,591.00 20,160.00 -81.25 %  3,780
39,968.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 %  42,000

492,288.00 437,635.00 441,907.00 754,780.00  809,940
492,288.00 437,635.00 441,907.00 754,780.00  809,940

0.00 0.00 0.00 60,000.00 5.83 %  63,500

0.00 0.00 0.00 28,500.00 26.32 %  36,000
0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 %  10,000
0.00 0.00 0.00 93,500.00  109,500

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

รวมงบบุคลากร
งบด าเนินงาน

เงินประจ าต าแหน่ง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
รวมแผนงานสาธารณสุข

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

โครงการอบรมให้ความรู้หมอหมู่บ้าน
โครงควบคุมหนอนพยาธิในชุมชน
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3,480.00 1,220.00 15,840.00 20,000.00 0 %  20,000

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 %  20,000

0.00 0.00 0.00 10,600.00 -100 %  0

0.00 0.00 0.00 42,650.00 -88.75 %  4,800

0.00 19,917.00 0.00 0.00 0 %  0

0.00 0.00 0.00 42,000.00 -61.67 %  16,100

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  10,600

0.00 0.00 19,985.00 0.00 0 %  0
0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 %  20,000
0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 %  0
0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  20,000
0.00 0.00 19,990.00 0.00 0 %  0
0.00 0.00 19,974.00 0.00 0 %  0
0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  20,000
0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 %  0
0.00 0.00 19,977.00 0.00 0 %  0
0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 %  20,000
0.00 0.00 19,985.00 0.00 0 %  0โครงการฝึกอบรมอาชีพการพับเหรียญโปรยทาน

โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าพวงกุญแจ
โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าไม้กวาดดอกหญ้า

โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าบายศรีสู่ขวัญ
โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าผ้าเช็ดมือแบบแขวน

โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าขนมบัวลอยเบญจรงค์
โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าดอกไม้กระดาษ

โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าขนมกล้วยอบเนยน้ าผ้ึง
โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าขนมไทย (สาคูไส้หมู)

โครงการฝึกอบรมอาชีพการขนมสตรอเบอร่ีชีสพาย
โครงการฝึกอบรมอาชีพการจัดดอกไม้

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนให้แก่
ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับภัยและการป้องกันภัย
เบ้ืองต้น

โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าหวานสู่ระบบ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

โครงการฝึกอบรมการจับผ้าและผูกผ้าประดับ

โครงการฝึกอบรมการน าเทคโนโลยีส่ือสารสนเทศมาใช้พัฒนา
กลุ่มสตรีต าบลแม่สาบ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร
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30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0
0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 %  0
0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 %  0
0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 %  0
0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 %  0
0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 %  0
0.00 10,100.00 10,100.00 0.00 0 %  0
0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 %  10,000

133,480.00 131,237.00 125,851.00 225,250.00  161,500
133,480.00 131,237.00 125,851.00 318,750.00  271,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  1,600
0.00 0.00 3,200.00 0.00 0 %  0
0.00 0.00 0.00 3,200.00 -100 %  0

ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม
ตู้เอกสารเหล็ก แบบบานเล่ือนกระจก ขนาด 4 ฟุต

ครุภัณฑ์ส านักงาน
เก้าอ้ีท างาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าใช้สอย
รวมงบด าเนินงาน

พัฒนาศักยภาพผู้น ากลุ่มสตรีต าบลแม่สาบ
อบรมพัฒนาอาชีพจักสานส าหรับผู้สูงอายุ

ฝึกอบรมอาชีพการนวดผ่อนคลายและการนวดคลายเส้น
ฝึกอบรมอาชีพการสานเส้นพลาสติก

ฝึกอบรมอาชีพการท าน้ าเต้าหู้
ฝึกอบรมอาชีพการท าผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรและยาหม่อง

โครงการอบรมอาชีพการนวดสปาด้วยสมุนไพรในท้องถ่ิน
ฝึกอบรมอาชีพการท าเทียนหอมแฟนซี

โครงการอบรมพัฒนาอาชีพการแปรรูปผลผลิตจากกล้วย

โครงการอบรมพัฒนาอาชีพการแปรรูปผลผลิตจากดอกเก๊กฮวย
และหญ้าหวาน

โครงการอบรมพัฒนาอาชีพการท าขนมทองพับ ทองม้วน 
ทองม้วนสด

โครงการอบรมพัฒนาอาชีพการแปรรูปผลผลิตจากกระเทียมสด
และกระเทียมแห้ง

โครงการอบรมการผลิตรน้ ายาล้างจาน น้ ายาซักผ้า แชมพู 
สบู่เหลว
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0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  2,500
0.00 0.00 0.00 700.00 -100 %  0
0.00 0.00 3,200.00 3,900.00  4,100
0.00 0.00 3,200.00 3,900.00  4,100

625,768.00 568,872.00 570,958.00 1,077,430.00  1,085,040
625,768.00 568,872.00 570,958.00 1,077,430.00  1,085,040

242,296.45 383,960.00 434,580.00 473,840.00 8.14 %  512,400
0.00 6,590.00 330.00 0.00 0 %  0

39,968.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 %  42,000
72,000.00 99,000.00 108,000.00 108,000.00 0 %  108,000
8,000.00 11,000.00 12,000.00 12,000.00 0 %  12,000

362,264.45 542,550.00 596,910.00 635,840.00  674,400
362,264.45 542,550.00 596,910.00 635,840.00  674,400

0.00 0.00 0.00 50,000.00 3.4 %  51,700

18,000.00 33,000.00 36,000.00 36,000.00 0 %  36,000
0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  20,000

18,000.00 33,000.00 36,000.00 86,000.00  107,700
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

รวมค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

ค่าเช่าบ้าน

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
รวมงบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจ าต าแหน่ง

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงาน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงบลงทุน
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
รวมค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
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0.00 66,800.00 249,000.00 0.00 0 %  0
0.00 0.00 0.00 270,000.00 -62.96 %  100,000

8,330.00 10,418.00 4,890.00 20,000.00 0 %  20,000

8,330.00 77,218.00 253,890.00 290,000.00  120,000
26,330.00 110,218.00 289,890.00 376,000.00  227,700

0.00 0.00 3,200.00 0.00 0 %  0
0.00 0.00 5,000.00 5,500.00 -100 %  0

0.00 0.00 0.00 8,500.00 -100 %  0
0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  23,900

0.00 0.00 18,180.00 0.00 0 %  0

0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 %  0

0.00 0.00 0.00 21,500.00 -100 %  0
0.00 0.00 6,990.00 0.00 0 %  0

เคร่ืองปร้ินเตอร์ Mutifunction อิงค์เจ็ท ส าหรับกระดาษ A3
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ A3

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

เคร่ืองปร้ินเตอร์ Mutifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ส าหรับกระดาษ A4

กล้องมิลเลอร์เลส ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล

ตู้บานเล่ือนกระจก ขนาด 4 ฟุต
ตู้เหล็ก 2 บาน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน
งบลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

รวมค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
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0.00 0.00 1,990.00 0.00 0 %  0
0.00 0.00 0.00 700.00 -100 %  0
0.00 0.00 35,360.00 44,200.00  23,900
0.00 0.00 35,360.00 44,200.00  23,900

388,594.45 652,768.00 922,160.00 1,056,040.00  926,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  30,000
0.00 0.00 0.00 0.00  30,000

172,270.00 110,431.85 176,095.86 90,000.00 11.11 %  100,000
172,270.00 110,431.85 176,095.86 90,000.00  100,000
172,270.00 110,431.85 176,095.86 90,000.00  130,000

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

0.00 257,500.00 0.00 0.00 0 %  0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนากู่ 
บริเวณสวนนายศัตราวุธ บ้านนากู่ หมู่ท่ี 9

โครงการต่อเติมหลังคา ศพด.แม่ตุงติง(2)
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการต่อเติมหลังคา ศพด.นากู่
โครงการต่อเติมหลังคา ศพด.แม่ตุงติง(1)

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

รวมงบด าเนินงาน
งบลงทุน

วัสดุก่อสร้าง
รวมค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
ค่าจ้างวิศวกรออกแบบ รับรองแบบ ควบคุมงาน งานก่อสร้าง

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน

เคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
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0.00 150,000.00 0.00 0.00 0 %  0

0.00 320,400.00 0.00 0.00 0 %  0

0.00 59,000.00 0.00 0.00 0 %  0

0.00 103,000.00 0.00 0.00 0 %  0

0.00 139,000.00 0.00 0.00 0 %  0

0.00 154,000.00 0.00 0.00 0 %  0

0.00 186,000.00 0.00 0.00 0 %  0

0.00 135,000.00 0.00 0.00 0 %  0

0.00 86,000.00 0.00 0.00 0 %  0

0.00 78,000.00 0.00 0.00 0 %  0

0.00 304,000.00 0.00 0.00 0 %  0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหย่อมบ้านขุนสาบใต้ 
ซอย 1 บ้านขุนสาบ หมู่ท่ี 6

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านตะวันออก 
(ต่อจากถนน คสล.เดิม) บ้านง้ิวเฒ่า หมู่ท่ี 8

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณสายทางไปห้วยไม้ยาง  (ต่อจากโครงการเดิม)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณสายน้ าบ่อถ้ า บ้านแม่ขาน หมู่ท่ี 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านแม่คนิน บ้านง้ิวเฒ่า หมู่ท่ี 8

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณสายทางทุ่งป่าแขม บ้านงาแมง หมู่ท่ี 3

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยตรงข้ามโรงน้ าด่ืม บ้านแม่ตุงติง หมู่ท่ี 5

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบนวัดอมลอง หมู่ท่ี 2

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจุดหย่อมบ้านวัด 
(ต่อจากถนน คสล.เดิม) บ้านปางเติม หมู่ท่ี 4

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเข้าหอเจ้าบ้าน
บ้านแม่ตุงติง หมู่ท่ี 5

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยยางไฟ 
บ้านขุนสาบ หมู่ท่ี 6
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0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 %  0

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 %  0

0.00 0.00 0.00 109,000.00 -100 %  0

0.00 0.00 0.00 236,000.00 -100 %  0

0.00 0.00 0.00 205,000.00 -100 %  0

0.00 0.00 0.00 165,000.00 -100 %  0

299,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0

151,500.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0

149,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0

140,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0
103,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0
120,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0
120,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0
172,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0
245,500.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนทางไปทุ่งผักเฮือด

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยบ้านขุนสาบใต้
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยวัดขุนสาบ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยกลางบ้าน
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยข้างวัดแม่ขาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณจุดหย่อมบ้านตะวันออก
(ต่อจากโครงการเดิม)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย6

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณจุดวัดอมลองต่อห้วยไม้ยาง
(ต่อจากโครงการเดิม)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณจุดหย่อมบ้านตะวันตก
(ทุ่งโป่ง)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบลแม่สาบ 
บริเวณถนนสายกองกลาง บ้านแม่ขาน ม.1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบลแม่สาบ 
บริเวณถนนสายห้วยเห๊ียะ บ้านปางเติม ม.4

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบลแม่สาบ 
บริเวณซอย 2 ทางไปโบสถ์คริสต์ บ้านอมลอง ม.2

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบลแม่สาบ 
บริเวณซอยโรงสีชุมชนบ้านปางเติม ม.4

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบลแม่สาบ 
บริเวณถนนสายทางเข้าดง บ้านงาแมง ม.3

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบลแม่สาบ 
บริเวณซอย 1 ทางไปป่าช้าบ้านอมลอง ม.2

39



298,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0
117,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0
111,000.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  211,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  53,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  293,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  200,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  100,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  190,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  157,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  144,000

0.00 0.00 112,000.00 0.00 0 %  0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  213,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 2 
(บ้านขุนสาบใต้) บ้านขุนสาบ หมู่ท่ี 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 5 
บ้านหาดส้มป่อย ม.7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายหลังวัดง้ิวเฒ่าเหนือ บ้านง้ิวเฒ่า ม.8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายห้วยเห๊ียะ บ้านปางเติม ม.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
บ้านขุนสาบ - บ้านนากู่ (ชม.ถ.173-004) บ้านขุนสาบ ม.6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายแม่ตุงติง - ทุ่งโป่ง บ้านแม่ตุงติง ม.5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายทางไปป่าช้า บ้านอมลอง ม.2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายทาไปทุ่งปู่โอ๊ด บ้านงาแมง ม.3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายกองกลาง บ้านแม่ขาน ม.1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายทางข้ึนป่าช้าบ้านง้ิวเฒ่าใต้ บ้านง้ิวเฒ่า ม.8

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนสายแม่ตุงติง-ทุ่งโป่ง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวรซอยทุ่งป่าคา

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนทางไปผายอง
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0.00 0.00 216,140.35 0.00 0 %  0

0.00 0.00 166,000.00 0.00 0 %  0

0.00 0.00 31,500.00 0.00 0 %  0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  88,000

0.00 0.00 75,000.00 0.00 0 %  0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  42,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  54,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  137,000

0.00 0.00 278,000.00 0.00 0 %  0

0.00 0.00 106,333.33 0.00 0 %  0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยโบสถ์ขุนอมลอง บ้านนากู่ หมู่ท่ี 9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยโรงสีข้าว SML (2 ช่วง) บ้านหาดส้มป่อย หมู่ท่ี 7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านแม่ด้าย  บ้านง้ิวเฒ่า ม.8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านหล่าย บ้านง้ิวเฒ่า ม.8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนายปุ๊ด บ้านขุนสาบ หมู่ท่ี 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนายแอ๊ด บ้านขุนสาบ ม.6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนายด า  บ้านขุนสาบ หมู่ท่ี 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนายแดง บ้านขุนสาบ ม.6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย
ข้างข้านนายสุบรรณ บ้านหาดส้มป่อย หมู่ท่ี 7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยข้างบ้านนายสม  วรรณะ บ้านแม่ตุงติง ม.5 
(ต่อจากโครงการเดิม)
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0.00 0.00 309,800.00 0.00 0 %  0

0.00 0.00 289,000.00 0.00 0 %  0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  369,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  255,000

0.00 0.00 345,000.00 0.00 0 %  0

0.00 0.00 0.00 47,000.00 -100 %  0

0.00 0.00 0.00 122,000.00 -100 %  0

0.00 0.00 0.00 63,000.00 -100 %  0

0.00 0.00 0.00 158,000.00 -100 %  0

0.00 0.00 0.00 260,000.00 -100 %  0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพ้ืนท่ี
ต าบลแม่สาบ บริเวณซอยข้ึนป่าช้าบ้านง้ิวเฒ่าใต้ 
บ้านง้ิวเฒ่า หมู่ท่ี 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพ้ืนท่ี
ต าบลแม่สาบ บริเวณซอยโบสถ์คริสต์บ้านขุนสาบ หมู่ท่ี 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพ้ืนท่ี
ต าบลแม่สาบ บริเวณซอยข้างบ้านนายสุบรรณ 
บ้านหาดส้มป่อย หมู่ท่ี 7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพ้ืนท่ี
ต าบลแม่สาบ บริเวณซอยข้างศาลาหน้าวัดหาดส้มป่อย หมู่ท่ี 7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณถนนสายห้วยเห๊ียะ บ้านปางเติม หมู่ท่ี 4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพ้ืนท่ี
ต าบลแม่สาบ บริเวณซอย 1 บ้านหาดส้มป่อย หมู่ท่ี 7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านนากู่ - หย่อมบ้านผายอง บ้านนากู่ ม.9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางหย่อมบ้านวัด บ้านปางเติม ม.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยสันนากู่ บ้านง้ิวเฒ่า หมู่ท่ี 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยเสาสัญญาณโทรศัพท์ บ้านอมลอง หมู่ท่ี 2
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0.00 0.00 0.00 375,000.00 -100 %  0

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 %  0

0.00 0.00 0.00 239,000.00 -100 %  0

0.00 78,000.00 0.00 0.00 0 %  0

0.00 0.00 231,000.00 0.00 0 %  0

0.00 305,000.00 0.00 0.00 0 %  0

0.00 194,000.00 0.00 0.00 0 %  0

123,600.00 0.00 0.00 0.00 0 %  0
0.00 22,900.00 0.00 0.00 0 %  0
0.00 103,000.00 0.00 0.00 0 %  0ปรับปรุงหลังคาห้องประชุม อบต.แม่สาบ

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงหลังคา ท่ีท าการ อบต.แม่สาบ
ปรับปรุง/ต่อเติม ห้องท างานกองคลัง

ปรับปรุงรางระบายน้ าข้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แบบมีฝาปิดคอนกรีต บ้านทุ่งยาว หมู่ท่ี 10

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก 
บริเวณซอยข้างบ้านนายสม วรรณะ บ้านแม่ตุงติง หมู่ท่ี 5

โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียน พร้อมประตู และร้ัว คสล .
โรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพ้ืนท่ี
ต าบลแม่สาบ บริเวณถนนสายแม่ตุงติง - ทุ่งโป่ง 
บ้านแม่ตุงติง หมู่ท่ี 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพ้ืนท่ี
ต าบลแม่สาบ บริเวณหย่อมบ้านขุนสาบใต้ ซอย.4 
บ้านขุนสาบ  หมู่ท่ี 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพ้ืนท่ี
ต าบลแม่สาบ บริเวณซอยวัดนากู่ บ้านนากู่ หมู่ท่ี 9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพ้ืนท่ี
ต าบลแม่สาบ บริเวณถนนสายทุ่งต้นเติม บ้านทุ่งยาว หมู่ท่ี 10
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0.00 0.00 0.00 50,000.00 -60 %  20,000
2,278,600.00 2,674,800.00 2,159,773.68 2,829,000.00  2,526,000
2,278,600.00 2,674,800.00 2,159,773.68 2,829,000.00  2,526,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  197,517
0.00 0.00 0.00 0.00  197,517
0.00 0.00 0.00 0.00  197,517

2,450,870.00 2,785,231.85 2,335,869.54 2,919,000.00  2,853,517
2,839,464.45 3,437,999.85 3,258,029.54 3,975,040.00  3,779,517รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บ้านทุ่งยาว ม.10
รวมเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

ค่าจ้างวิศวกรออกแบบ รับรองแบบ ควบคุมงาน งานก่อสร้าง
รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

44



0.00 4,753,500.00 4,983,800.00 5,502,000.00 3.05 %  5,670,000
0.00 1,917,600.00 1,988,000.00 2,208,000.00 2.17 %  2,256,000

66,000.00 66,000.00 70,500.00 90,000.00 0 %  90,000
160,006.75 152,398.50 148,603.80 150,000.00 -33.33 %  100,000
113,000.00 125,000.00 130,000.00 0.00 0 %  0

0.00 0.00 0.00            3,000.00 0 %  3,000
        127,000.00         138,720.00         139,000.00         145,000.00 7.59 %  156,000
          31,147.00           59,600.00           66,609.00           65,500.00 -1.53 %  64,500

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 %  50,000
0.00 0.00 0.00 80,000.00 0 %  80,000

497,153.75 7,212,818.50 7,526,512.80 8,293,500.00  8,469,500
497,153.75 7,212,818.50 7,526,512.80 8,293,500.00  8,469,500
497,153.75 7,212,818.50 7,526,512.80 8,293,500.00  8,469,500
497,153.75 7,212,818.50 7,526,512.80 8,293,500.00  8,469,500

15,610,713.90 24,752,515.64 23,599,747.37 28,500,000.00  29,100,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท)

ส ารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เบ้ียยังชีพคนพิการ
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ
งบกลาง

รวมทุกแผนงาน

รวมงบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง

รวมงบกลาง
รวมงบกลาง

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลแม่สาบ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลแม่สาบ

งบกลาง
งบกลาง

แผนงานงบกลาง
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ำยเป็นเบ้ียยังชีพคนพิกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
จ่ำยเงินเบ้ียควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2553 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562   
 โดยถือปฏิบัติตำม
- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 2927 ลว.25 กรกฎำคม 2562
 เร่ือง กำรซักซ้อมแนวทำงกำรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนท่ัวไป
 เงินอุดหนุนส ำหรับโครงกำรส่งเสริมสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ ผู้พิกำรและทุพพลภำพ 
 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรทำงสังคมแก่ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และโครงกำรสร้ำง
 หลักประกันด้ำนรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 98  ล ำดับท่ี 2

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000 บำท

งบกลาง 8,469,500 บาท
งบกลาง 8,469,500 บาท

งบกลาง 8,469,500 บาท
เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 5,670,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
จ่ำยเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2552 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 
โดยถือปฏิบัติตำม
- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 2927 ลว.25 กรกฎำคม 2562
 เร่ือง กำรซักซ้อมแนวทำงกำรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนท่ัวไป
 เงินอุดหนุนส ำหรับโครงกำรส่งเสริมสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ ผู้พิกำรและทุพพลภำพ 
 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรทำงสังคมแก่ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และโครงกำรสร้ำง
 หลักประกันด้ำนรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 98  ล ำดับท่ี 1

เบ้ียยังชีพคนพิกำร 2,256,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงิน
สงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฯ พ.ศ. 2548  
โดยถือปฏิบัติตำม
- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 2927 ลว.25 กรกฎำคม 2562
 เร่ือง กำรซักซ้อมแนวทำงกำรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนท่ัวไป
 เงินอุดหนุนส ำหรับโครงกำรส่งเสริมสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ ผู้พิกำรและทุพพลภำพ 
 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรทำงสังคมแก่ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และโครงกำรสร้ำง
 หลักประกันด้ำนรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 98  ล ำดับท่ี 3

  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ

อ ำเภอ สะเมิง        จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 29,100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น
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 -หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 526 
  ลว. 8 มีนำคม  2560
 -หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1064  
  ลว. 31 พฤษภำคม  2560
 -หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1173 
  ลว. 15 มิถุนำยน  2560
 -หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1520 
  ลว. 2 สิงหำคม  2560
 -หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2145 
  ลว. 11  ตุลำคม  2560
 -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 6768 
  ลว. 23 พฤศจิกำยน 2560
 -หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 608 
  ลว. 5  มีนำคม  2561
 -หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1077 
  ลว. 17  เมษำยน  2561

ส ำรองจ่ำย 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเผชิญเหตุสำธำรณภัยหรือบรรเทำควำมเดือดร้อนให้ประชำชน
เป็นส่วนรวมในกรณีเหตุฉุกเฉินจ ำเป็นเร่งด่วน ซ่ึงไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำได้ เช่นกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย,น้ ำป่ำไหลหลำก, แผ่นดินถล่ม ,วำตภัย,ภัยแล้ง,ภัยหนำว, 
ไฟป่ำ,อัคคีภัย,โรคติดต่อต่ำงๆ ฯลฯ หรือกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องจ่ำยนอกเหนือจำกท่ี
งบประมำณต้ังไว้ หรือกรณี ท่ีมีหนังสือส่ังกำรให้เบิกจ่ำยจำกเงินประเภทน้ี 

โดยถือปฏิบัติตำม
 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560
 -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 เร่ืองซักซ้อม
  แนวทำงกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือช่วยเหลือประชำชนกรณีเกิดสำธำรณภัยของ 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
 -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0684 ลว. 8 กุมภำพันธ์ 2560
  เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฎิบัติส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในกำรช่วยเหลือ
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีประสบสำธำรณภัยตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและ
  บรรเทำสำธำรณภัย

โดยถือปฏิบัติตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0313.4/ ว 667 ลว.12 มีนาคม 2545
เรื่องการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย ของ อปท.

-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3215 ลว. 6 มิถุนายน 2559 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ อปท

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76
ลว.13 มกราคม 2558 เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 4515 ลว. 11 สิงหาคม 2558
เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น  าท่วมฉับพลัน น  าป่าไหลหลาก 
และ ดินถล่ม

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฎิบัติส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145
ลว. 11 ตุลาคม  2560

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768
ลว. 29 พฤศจิกายน 2560

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 516
ลว. 22 กุมภาพันธ์  2561

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1632
ลว. 4 มิถุนายน  2561

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4014
ลว. 12  ธันวาคม 2561

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4182
ลว. 24  ธันวาคม 2561

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 305
ลว. 22 มกราคม  2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 588
ลว. 13  กุมภาพันธ์ 2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1273
ลว. 25 มีนาคม  2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 6884
ลว. 1 เมษายน  2562
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เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน ในอัตรำร้อยละ 1 
โดยค ำนวณจำกประมำณกำรรำยรับทุกประเภทตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ยกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน 
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน ด่วนมำก 
 ท่ี มท 0808.5/ ว 2305  ลว. 26  กรกฎำคม  2561 เร่ืองซักซ้อมกำรต้ังงบประมำณ
 รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เพ่ือส่งเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
 ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 3466 ลว. 29  ตุลำคม  2561
-พรบ.บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2500
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2546
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรต้ังงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561

เพ่ือส่งเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรำยปี ในอัตรำร้อยละ 0.2 ของค่ำจ้ำง
โดยประมำณท้ังปี   
โดยถือปฏิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4172 ลว. 24  
ธันวำคม  2561 เร่ือง กำรต้ังงบประมำณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรต้ังงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 156,000 บำท

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

เพ่ือส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนำยจ้ำง ในอัตรำร้อยละ  5  
ให้แก่พนักงำนจ้ำงของ อบต.แม่สำบ  
โดยถือปฏิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
-หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 9 
 ลว. 22  มกรำคม 2557 เร่ือง  กำรจ่ำยเงินเบ้ียประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง
-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. เร่ืองมำตรฐำนท่ัวไป
 เก่ียวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 3)
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรต้ังงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,000 บำท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 64,500 บำท
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลแม่สำบ 50,000 บำท
โดยจ่ำยสมทบในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยึดหลักหุ้นส่วนกำรพัฒนำ
ประชำชน 1 ส่วน : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1 ส่วน : และรัฐบำล 1 ส่วน
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม พ.ศ.2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0891.4 / ว 2502 ลว. 20 ส.ค. 2553 เร่ืองแนวทำง
 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนกองทุนสวัสดิกำรชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2/ว 4295 ลว. 3 ส.ค. 2560
 เร่ืองกำรด ำเนินกำรสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท.0808.2/ว 560 ลว. 27 ก.พ. 2561
 เร่ืองกำรด ำเนินกำรสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรต้ังงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้ำ 99  ล ำดับท่ี 4

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลแม่สำบ 80,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบ กองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลแม่สำบ (สปสช) 
ไม่น้อยว่ำร้อยละ 40 ของจ ำนวนเงินท่ีได้รับจัดสรรจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพ 
คือ คนละ 45 บำท โดยคิดจำกจ ำนวนประชำกรของต ำบล จ ำนวน 3,581 คน 
ข้อมูล ณ.วันท่ี 1 เมษำยน  2562  
โดยถือปฏิบัติตำม
-พ.ร.บ. หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.2545 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ ว 2199 
 ลว. 10 พฤศจิกำยน  2552
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 1514 ลว. 6 กรกฎำคม 2554
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0037.3/ ว. 20502  ลว. 2 ธ.ค. 2553 เร่ืองซักซ้อม
 ควำมเข้ำใจกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถ่ินปี  2554 
-ประกำศคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เร่ืองหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน
 ให้ อปท ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี
 พ.ศ.2557 
-ประกำศคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เร่ืองหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน
 ให้ อปท ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี
 พ.ศ.2561
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้ำ 95  ล ำดับท่ี 1
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

บาท
งบบุคลากร 5,236,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120 บาท
เงินเดือนนำยก/รองนำยก 514,080 บำท

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

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

บำท
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

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 86,400 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
จ ำนวน 1 อัตรำ อัตรำละ 7,200 บำท/เดือน
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งานบริหารท่ัวไป 7,260,383

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

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120
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จ ำนวนเงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,886,400 บำท
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
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

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 ำบลจังหวัดเชียงใหม่เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 31)  
ประกำศวันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ.2559

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 266,760 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำปี
ให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำสังกัดส ำนักงำนปลัดฯ  จ ำนวน 1 อัตรำ
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

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

เงินประจ ำต ำแหน่ง 168,000 บำท

บาท
เงินเดือนพนักงำน 1,712,640 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปี แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
สังกัดส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ จ ำนวน 5 อัตรำ 
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542
-หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวำคม 2558
 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท.

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 84,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,665,680
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จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 398,280 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำง สังกัดส ำนักงำนปลัดฯ
จ ำนวน 3 อัตรำ คือ
1.พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ       จ ำนวน   2 อัตรำ  
2.พนักงำนจ้ำงท่ัวไป             จ ำนวน   1 อัตรำ
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 36,000 บำท
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
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งบด าเนินงาน 1,791,763 บาท
ค่าตอบแทน 279,600 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 247,600 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็น
1.ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรำยงำน และประเมินควำมช ำนำญ หรือควำมเช่ียวชำญ 
ผลงำนวิชำกำรของพนักงำนผู้ขอรับกำรประเมิน  จ านวน  5,000 บาท

2.ค่ำตอบแทน,ค่ำท ำขวัญ   ให้แก่พนักงำน,ลูกจ้ำงประจ ำ, พนักงำนจ้ำงหรือบุคลำกรของ 
อบต. ตลอดจนบุคคลท่ัวไปท่ีไปปฏิบัติงำนฝ่ำอันตรำยเป็นคร้ังครำว หรือกรณีได้รับอุบัติเหตุ
ระหว่ำงปฏิบัติหน้ำท่ี  จ านวน 9,000 บาท

3.ค่ำป่วยกำรกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของอำสำสมัครปัองกันภัยฝ่ำยพลเรือน เพ่ือชดเชยกำรงำน
หรือเวลำท่ีเสียไปเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยตำม
กฎหมำยฯรวมถึงกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีเก่ียวกับงำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย หรือกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของ
ประชำชนตำมกฏหมำย โดยจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรให้แก่อำสำสมัครฯผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีตำม
โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันไฟป่าต าบลแม่สาบ เป็นเงิน 33,600 บาท
โดยถือปฏิบัติตำม 
-ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยของ
อำสำสมัครในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560

4.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำและ
พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริกำรส่วนต ำบลท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินและมีสิทธ์ิได้รับเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนฯ  จ านวน 200,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตำม 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
 อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนของ 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 ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธี
 กำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 32,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำของบุตรของผู้บริหำรและพนักงำนส่วนต ำบลท่ีมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรก.เงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร 
 พ.ศ.2560
-อัตรำกำรเบิกตำมหนังสือเวียนกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 
ลว. 28 มิถุนำยน 2559 และด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0408.5/ว 22 ลงวันท่ี 12 มกรำคม 2561
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รวม

จ ำนวน

ค่าใช้สอย 1,027,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร ดังน้ี
1.ค่ำจัดท ำเอกสำร,ค่ำถ่ำยเอกสำร,ค่ำเย็บหรือเข้ำเล่มท ำปกหนังสือ

2.ค่ำโฆษณำและเผยแพร่   
โดยจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยหรือแผงปิดประกำศ ค่ำจ้ำงท ำโปสเตอร์กำรบันทึกภำพยนต์
วีดีโอ วีดีทัศน์กำรจัดท ำเว็ปไซต์ ค่ำล้ำงอัดขยำยรูปถ่ำยกำรจ้ำงโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และ
เผยแพร่กิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในส่ือประเภทต่ำงๆ เช่นวิทยุกระจำยเสียง 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วำรสำรแผ่นพับ ป้ำยประชำสัมพันธ์ ส่ือส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ ฯลฯ

3.ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ    
โดยจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงเหมำท ำกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด ซ่ึงมิใช่กำร
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้ำงครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้ำงเช่น ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำ
ควำมสะอำดอำคำรสถำนท่ีรำชกำร ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย ค่ำเช่ำเคร่ือง
ถ่ำยเอกสำร ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำต้นไม้อำคำรสถำนท่ี ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนประจ ำ
รถดับเพลิงค่ำจ้ำงเหมำผู้ช่วยเจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน ฯลฯ

4.ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ
โดยจ่ำยเป็น ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆท่ีจ ำเป็น รวมถึงค่ำปรับค่ำ พ.ร.บ. ค่ำ
เบ้ียประกัน รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องหรือมีลักษณะใกล้เคียงและอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ี
เพ่ือประโยชน์ต่อรำชกำร 
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท0808.2/ว 0746  ลงวันท่ี 1  กุมภำพันธ์  2562
 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
 ท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ ว 7120 ลว. 9  ธันวำคม  2559
 เร่ืองหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ของ อปท.

260,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 32,000 บำท

80,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ของผู้บริหำรท้องถ่ิน  สมำชิกสภำฯ 
พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำง รวมถึงผู้ท่ีได้รับค ำส่ังจำกนำยกฯ 
ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีเพ่ือประโยชน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  โดยจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม 
และค่ำลงทะเบียนกำรฝึกอบรมประชุมสัมมนำ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ
ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
สนำมบิน  ท้ังน้ีให้รวมถึงค่ำธรรมเนียมป้ำยยำนพำหนะ ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียม
ท่ีดินหรือค่ำธรรมเนียมใดๆ ท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยน้ีได้
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน
 พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-หลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
 ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1797 ลงวันท่ี 2 เมษำยน 2561 
 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรเข้ำรับ
 กำรฝึกอบรมของ อปท.

เพ่ือจ่ำยเป็น
1.ค่ำรับรอง
1.1ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   จ านวน  12,000 บาท
โดยจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เช่น ค่ำอำหำร  ค่ำเคร่ืองด่ืม
ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวเน่ืองในกำรเล้ียงรับรอง รวมท้ังค่ำบริกำรซ่ึง
จ ำเป็นต้องจ่ำยท่ีเก่ียวกับกำรรับรอง รวมท้ังเพ่ือเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคล หรือ
คณะบุคคลท่ีมำนิเทศตรวจงำน เย่ียมชม หรือทัศนศึกษำดูงำนฯลฯ

1.2ค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถ่ิน   จ านวน  20,000 บาท 
โดยจ่ำยเป็นค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถ่ิน เช่น ค่ำอำหำรค่ำอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร รวมถึงค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวเน่ืองในกำรเล้ียงรับรอง 
รวมท้ังค่ำบริกำรซ่ึงจ ำเป็นต้องจ่ำยท่ีเก่ียวกับกำรรับรอง

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

150,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนสตรอว์เบอร่ีและของดีอ ำเภอสะเมิง
ประจ ำปี พ.ศ.2563 โดยจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำซุ้มนิทรรศกำรและแสดงผลิตภัณฑ์
ชุมชน, ค่ำจ้ำงเหมำท ำรถขบวน, ค่ำจ้ำงเหมำจัดรูปขบวน, รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม)
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ( ฉบับท่ี 2, 3 ) พ.ศ. 2543 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4 / ว 1347 ลว.19  พฤษภำคม  2541
 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ  ของ อปท. 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขัน
 กีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 82 ล ำดับท่ี 2

150,000 บำท

50,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังนำยกฯและสมำชิกสภำฯ

โครงกำรจัดงำนสตรอว์เบอร่ีและของดีอ ำเภอสะเมิง

โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยในชุมชน/หมู่บ้ำน
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยในชุมชน/หมู่บ้ำน
โดยจ่ำยเป็น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ป้ำยรำคำรับซ้ือขยะ ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุและอุปกรณ์ในกำรท ำปุ๋ยหมัก ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ในกำรรับซ้ือขยะ ค่ำจ้ำงเหมำรถรับส่ง ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ รวมถึงค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนๆท่ีจ ำเป็นฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม)  
โดยถือปฏิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 
 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560
-ประกำศกระทรวงมหำดไทย เร่ืองกำรจัดกำรมูลฝอย พ.ศ.2560 ลว. 18  ตุลำคม  2560
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.5/ว 485 ลว. 5 กุมภำพันธ์ 2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.5/ว 698 ลว. 22 กุมภำพันธ์ 2562
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 84 ล ำดับท่ี 7

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดให้มีกำรเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนดเช่น กำรเลือกต้ังผู้บริหำรและสมำชิกสภำ อบต.แม่สำบ กรณีครบวำระ 
ยุบสภำ และแทนต ำแหน่งท่ีว่ำง หรือกรณี กกต.ส่ังให้มีกำรเลือกต้ังใหม่ รวมถึงค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดรณรงค์ ประชำสัมพันธ์ ให้ประชำชนได้ทรำบถึงสิทธิและหน้ำท่ีและกำรมีส่วนร่วม
ทำงกำรเมือง ในกำรเลือกต้ังสภำผู้แทนรำษฎรและหรือสมำชิกวุฒิสภำ 
โดยถือปฏิบัติตำม 
- พรบ.กำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3675  ลว. 6  กรกฎำคม  2561 
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชสุมำรี) โดยจ่ำยเป็น ค่ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์
โครงกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำจ้ำงเหมำรถรับส่ง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำร
ส ำรวจและรวบรวมข้อมูล ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำรูปเล่ม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม)  
โดยถือปฏิบัติตำม
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 856 ลว. 12  มีนำคม 2553 
  เร่ืองกำรสนับสนุนกำรขับเคล่ือนแผนชุมชนสู่กำรพัฒนำท้องถ่ินและจังหวัดแบบบูรณำกำร
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
  ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 85  ล ำดับท่ี 10

โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรงำนสถำนท่ีกลำงศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรให้กำรช่วยเหลือ
ประชำชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ ำเภอสะเมิง

40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรงำนสถำนท่ีกลำงศูนย์
ปฏิบัติกำรร่วมในกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
อ ำเภอสะเมิง โดยจ่ำยเป็น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนินงำน ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ 
ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องในกำร
บริหำรจัดกำรศูนย์ ฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล)
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว2145 
 ลว.11  ตุลำคม  2560
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 6768 ลว. 29 พฤศจิกำยน 2561
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ 2561 - 2565)  หน้ำ 105  ล ำดับท่ี 2

100,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควันไฟป่ำ
ต ำบลแม่สำบ โดยจ่ำยเป็น ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรปัญหำไฟป่ำ
และหมอกควัน เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำยรณรงค์ประชำสัมพันธ์ ค่ำเบ้ียเล้ียง หรือ
ค่ำป่วยกำรในกำรปฏิบัติงำนและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป็น ฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกร 
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม) 
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 2360 
 ลว. 2 พฤศจิกำยน 2558 เร่ืองกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือจัดกำรปัญหำไฟป่ำและ
 หมอกควันประจ ำปี 2559
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0820.3/ว 6884 ลว. 1 เมษำยน 2562
 เร่ือง  กำรแก้ไขปัญหำไฟป่ำหมอกควันและฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM 2.5)
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 83 ล ำดับท่ี 4

โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันไฟป่ำ
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันไฟป่ำ โดยจ่ำยเป็น 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำป้ำยโครงกำร
ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ และ ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมอำสำสมัคร
ป้องกันไฟป่ำต ำบลแม่สำบ  
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกร 
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม )  
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 2360
 ลว 2  พฤศจิกำยน  2558 เร่ืองกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือจัดกำรปัญหำไฟป่ำและ
 หมอกควันประจ ำปี 2559
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0820.3/ว 6884 ลว. 1 เมษำยน 2562
 เร่ือง  กำรแก้ไขปัญหำไฟป่ำหมอกควันและฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM 2.5)
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 83 ล ำดับท่ี 5

โครงกำรป้องกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควันไฟป่ำต ำบลแม่สำบ 5,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
พ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ โดยจ่ำยเป็น ค่ำป้ำยไวนิลโครงกำร ค่ำป้ำยไวนิลรณรงค์ ค่ำตอบแทน
วิทยำกรค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น  
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงปลอดภัย
และควำมสงบสุขของประชำชน ) 
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำก ท่ี มท 0816.5/ว 2726 
 ลว. 4 ธันวำคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0810.6/ว 3188 ลว. 28  พฤษภำคม  2562 
 เร่ือง ภำรกิจในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 100 ล ำดับท่ี 2

โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 10,000 บำท

โครงกำร "รักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน" 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร " รักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน "  
เช่น กิจกรรมกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ์ฯ, 
กิจกรรมปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิพระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำช
ชนนีพันปีหลวง, กิจกรรมพัฒนำแหล่งน้ ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ, 
กิจกรรมกำรปลูกหญ้ำแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ,กิจกรรมกำรสร้ำงฝำยเช็คแดมป์ 
(Check Damp) หรือฝำยแม้วตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำ
ธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร รัชกำลท่ี 9 หรือกิจกรรมอ่ืนๆ
โดยจ่ำยเป็น ค่ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำต้นกล้ำแฝก ค่ำกล้ำพันธ์ุไม้ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์  ค่ำวัสดุก่อสร้ำง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกร 
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม) 
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"
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขัน
 กีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 83  ล ำดับท่ี 6
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร อบต.เคล่ือนท่ีพบประชำชน โดยจ่ำยเป็น
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและน้ ำด่ืม  ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ภำครัฐและกำรให้บริหำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล)  
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลว. 19 พฤษภำคม 2541 
 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ ของ อปท. 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขัน
 กีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) หน้ำ 106  ล ำดับท่ี  3

100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทต่ำงๆให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท0808.2/ว 0746  ลงวันท่ี 1 กุมภำพันธ์  2562
 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
 ท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ ว 7120 ลว. 9  ธันวำคม  2559
 เร่ืองหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ของ อปท.

โครงกำร อบต.เคล่ือนท่ีพบประชำชน 10,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

337,663 บาทค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน 50,000 บำท

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

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 115,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ
ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำ
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
เช่น น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเคร่ือง น้ ำมันจำรบี ก๊ำซหุงต้ม ถ่ำน น้ ำมันก๊ำด ฯลฯ 
ส ำหรับยำนพำหนะหรือเคร่ืองจักรกลท่ีใช้ในงำนต่ำงๆ ท่ีเป็นกิจกำรของ อบต.แม่สำบ
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท0808.2/ว 0746  ลงวันท่ี 1 กุมภำพันธ์  2562
 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
 ท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ 
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำ
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
เช่น หลอดไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ สวิตซ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ต่ำงๆท่ีเก่ียวกับเคร่ืองรับส่งวิทยุ
ส่ือสำร เคร่ืองขยำยเสียง ฯลฯ ส ำหรับอำคำรส ำนักงำนและอำคำรสถำนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือใช้ใน
กิจกำรอ่ืนใดท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 32,663 บำท

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

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 30,000 บำท

50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำ
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
เช่น แบตเตอร่ี ยำงนอก ยำงใน หัวเทียน อุปกรณ์ซ่อมบ ำรุง เคร่ืองมือซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ
 และขนส่งส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง เคร่ืองจักรกล รถจักรยำนยนต์และยำนพำหนะอ่ืนๆ
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จ ำนวน

จ ำนวน

บำท20,000วัสดุกำรเกษตร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ 
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำ
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
เช่น หมึก ตลับหมึก แผ่นกรองแสง  แป้นพิมพ์ เมำส์ แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด 
เมมโมร่ีชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ท่ีรำคำต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บำท 
กระดำษต่อเน่ือง แฮนด้ีไดฟ์ และอ่ืนๆ

40,000 บำท

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

วัสดุคอมพิวเตอร์
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน 42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรรำยเดือน,ค่ำติดต้ัง,ค่ำเช่ำพ้ืนท่ี, ค่ำจดทะเบียน, ค่ำดูแลเว็บไซต์ 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนในกำรใช้บริกำรอินเตอร์เน็ต ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 50,500 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์ส ำนักงำนและโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ค่ำบริกำรหมำยเลขโทรศัพท์
ประจ ำเคร่ืองส่งสัญญำณเตือนภัย รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรประเภทดังกล่ำว 
และค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใช้บริกำร เช่น ค่ำเช่ำเคร่ือง  ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท์ 
ค่ำบ ำรุงรักษำสำย ค่ำใช้บริกำร ฯลฯ ส ำหรับใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แม่สำบ

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน ำส่งไปรษณีย์และโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ค่ำซ้ือดวงตรำ
ไปรษณียำกร ส ำหรับใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ

147,500 บาทค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไฟฟ้ำส ำหรับอำคำรส ำนักงำนและอำคำรส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืนๆท่ีอยู่ใน
ควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท0808.2/ว 0746  ลงวันท่ี 1  กุมภำพันธ์  2562
 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
 ท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
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รวม
รวม

จ ำนวน 2  ตัว จ ำนวน

จ ำนวน 1  เคร่ือง จ ำนวน

156,820 บาท

คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1.สำมำรถดูดฝุ่นและน้ ำ
2.เป็นรำคำพร้อมอุปกรณ์
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560 
-บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ ประจ ำเดือน ธันวำคม 2561
 ล ำดับท่ี 10.10.1
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 137  ล ำดับท่ี 10

งบลงทุน 156,820 บาท
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เก้ำอ้ีท ำงำน

เคร่ืองดูดฝุ่น ขนำด 15 ลิตร

3,200 บำท
คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1.โครงสร้ำงเหล็กบุฟองน้ ำหุ้มด้วยหนังเทียม
2.มีท่ีเท้ำแขนสองข้ำง และ มีพนักพิงหลัง
3.มีโช๊คสำมำรถปรับระดับข้ึน-ลงได้
4.สำมำรถสวิงหลังได้
5.ขนำด 60 x 60 x 89 ซม.
(คุณสมบัตินอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์) แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมและกำรด ำเนิน 
งำนของ อบต. ท้ังน้ีก ำหนดรำคำกลำงโดยกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด จ ำนวน 3 รำย
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560 
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 138  ล ำดับท่ี 14

13,000 บำท
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จ ำนวน 1  เคร่ือง จ ำนวน

จ ำนวน      1   ตู้ จ ำนวน

จ ำนวน      2   ตู้ จ ำนวน

18,000 บำท
คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1.ส่งเอกสำรได้คร้ังละ 20 แผ่น
2.หมำยถึงเคร่ือง Facsimile หรือ โทรภำพ
3.ควำมเร็วในกำรส่งเอกสำรไม่เกินกว่ำ 6 วินำทีต่อแผ่น
4.ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดส่งเอกสำรข้ันต่ ำ
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560 
-บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ ประจ ำเดือน ธันวำคม 2561
 ล ำดับท่ี 10.1.1
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 149  ล ำดับท่ี 43

5,500 บำท

เคร่ืองโทรสำร แบบใช้กระดำษธรรมดำ

ตู้เหล็กแบบ 2 บำน
คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน
3) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560 
-บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ ประจ ำเดือน ธันวำคม  2561 
 ล ำดับท่ี 10.16.1
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 149 ล ำดับท่ี 44

6,000 บำท
คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1.เป็นตู้บำนเล่ือนทึบ ขนำด 4 ฟุต ตัวโครงสร้ำงท ำจำกเหล็กพ่นสี
2.ภำยในมีช้ันเหล็ก 2 แผ่น ปรับระดับได้
3.ขนำดตู้ 118.4 x 40.6 x 87.4 เซนติเมตร
4.บำนประตูแบบทึบเหล็กล้วนสำมำรถเล่ือนได้ พร้อมกุญแจล็อคได้
(คุณสมบัตินอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์) แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมและกำรด ำเนิน 
งำนของ อบต. ท้ังน้ีก ำหนดรำคำกลำงโดยกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด จ ำนวน 3 รำย
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560 
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 138  ล ำดับท่ี 13

ตู้เอกสำรเหล็กแบบบำนเลือนทึบ ขนำด 4 ฟุต
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จ ำนวน      1   แท่น จ ำนวน

จ ำนวน      1   ชุด จ ำนวน 15,500
คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1. เป็นไมโครโฟนไร้สำย ไมค์ลอยแบบไมค์มือถือคู่ 2 ตัว UHF WIRELESS MIC SYSTEM
2. เคร่ืองรับ SR200 1 เคร่ือง
3. เคร่ืองส่ง (ไมค์โครโฟน) HT200 2 ตัว
(คุณสมบัตินอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์) แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมและกำรด ำเนิน 
งำนของ อบต. ท้ังน้ีก ำหนดรำคำกลำงโดยกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด จ ำนวน 3 รำย
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560 
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 140  ล ำดับท่ี 19

บำท

27,820 บำทโพเด้ียม หรือ แท่นยืนบรรยำย
คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1.แป้นวำงเอกสำร ท ำจำกไม้จริงท ำสี ขนำดกว้ำง 43 ซม. ยำว 48 ซม
2.ฐำนและโครงเสำ ท ำจำกไม้จริงท ำสี
3.ควำมสูงจำกพ้ืนถึงแป้นวำงเอกสำร 120 ซม.
4.ติดสัญลักษณ์หน่วยงำน "อบต.แม่สำบ" กัดกรด
(คุณสมบัตินอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์) แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมและกำรด ำเนิน 
งำนของ อบต. ท้ังน้ีก ำหนดรำคำกลำงโดยกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด จ ำนวน 3 รำย
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560 
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 137  ล ำดับท่ี 11

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
ชุดไมค์ลอยมือถือคู่ ย่ำน UHF
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จ ำนวน      1    เคร่ือง จ ำนวน

จ ำนวน      1    จอ จ ำนวน

เคร่ืองพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED สี 15,000 บำท

จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว 2,800 บำท
คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1. มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว
2. รองรับควำมละเอียดกำรแสดงผลไม่น้อยกว่ำ 1,366x768 Pixel
3. มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่ำ 60 Hz
4. มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0210.5/ว5794 ลว. 10  ตุลำคม  2559  
 เร่ืองกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทำงปฎิบัติกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของ
 กระทรวงมหำดไทย
-เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนำคม 2562
 ล ำดับท่ี 59
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 136  ล ำดับท่ี 7

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คุณลักษณะพื นฐาน
1. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
4. มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
5. มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้
7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9. สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั งสีและขาวด า
10.สามารถท าได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา
11.สามารถย่อและขยายได้  25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
โดยถือปฏิบัติตาม
-พรบ.การจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว5794 ลว. 10 ตุลาคม  2559
เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย

-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
ล าดับที่ 52

-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า 136 ล าดับที่ 6
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จ ำนวน 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็น 
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ซ่ึงไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุง
ตำมปกติหรือค่ำซ่อมกลำง
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท0808.2/ว 1536  ลงวันท่ี 19  มีนำคม  2561
 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
 ท่ีเบิกในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
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รวม
รวม

จ ำนวน
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ คณะท่ีปรึกษำ สถำบันกำรศึกษำ หรือเอกชน เพ่ือศึกษำ วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนำระบบต่ำงๆเพ่ือประเมินประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ

งบรายจ่ายอ่ืน 25,000 บาท
รายจ่ายอ่ืน 25,000 บาท
รำยจ่ำยอ่ืน

ค่ำจ้ำงสถำบันกำรศึกษำประเมินควำมพึงพอใจ 25,000 บำท
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รวม
รวม

จ ำนวน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน 50,000 บาท

50,000 บำท
โดยการอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอสะเมิง
ตำมโครงกำรจัดงำนสตรอว์เบอร่ีและของดีอ ำเภอสะเมิง คร้ังท่ี 19 ประจ ำปี พ.ศ. 2563    
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล)
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.
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 106  ล ำดับท่ี 5

1.โครงกำรจัดงำนสตรอว์เบอร์ร่ีและของดีอ ำเภอสะเมิง คร้ังท่ี 19  ประจ ำปี 2563

50,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

บำทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 225,360

งานบริหารงานคลัง 1,374,780

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

บาท

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

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 36,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนชดเชย ให้แก่พนักงำนจ้ำงสังกัดกองคลัง
จ ำนวน 2 อัตรำ  คือ
1.พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ    จ ำนวน 1 อัตรำ 
2.พนักงำนจ้ำงท่ัวไป          จ ำนวน 1 อัตรำ
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบบุคลากร 1,003,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,003,980 บาท
เงินเดือนพนักงำน 700,620 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน พร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปี แก่พนักงำนส่วนต ำบล
สังกัดกองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ จ ำนวน 2 อัตรำ 
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542
-หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวำคม 2558
 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท.

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

บำท
เพ่ือจ่ำยเป็น
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำงและ
ลูกจ้ำงประจ ำท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
เป็นเงิน 75,000 บาท

2.ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรเปิดซองรำคำ,ประกวดรำคำ,คณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง
ต่ำงๆ  เป็นเงิน 45,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตำม 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
 อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนของ 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 ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธี
 กำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี
-หนังสือกระทรวงกำรคลัง  ท่ี กค 0402.5/ว 85 ลว. 6  กันยำยน  2561 เร่ือง หลักเกณฑ์
 กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และ ระเบียบกระทรวง
 กำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560

ค่ำเช่ำบ้ำน

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำของบุตรของผู้บริหำรและพนักงำนส่วนต ำบลท่ีมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรก.เงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร 
 พ.ศ.2560
-อัตรำกำรเบิกตำมหนังสือเวียนกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 
 28 มิถุนำยน 2559 และด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0408.5/ว 22 ลงวันท่ี 12 มกรำคม 2561

18,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำนได้ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเร่ือง ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และ
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000 บำท

งบด าเนินงาน 368,000 บาท
ค่าตอบแทน 148,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 120,000
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 60,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด ซ่ึงมิใช่กำรประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้ำงครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้ำงเช่น ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ค่ำจ้ำง
เหมำจัดเก็บรำยได้ จ้ำงเหมำท ำเอกสำร จ้ำงเหมำรวบรวมและบันทึกข้อมูล  ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2 / ว 1536  ลงวันท่ี 19  มีนำคม  2561
 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
 ท่ีเบิกในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ ว 7120 ลว. 9 ธันวำคม 2559
 เร่ืองหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ของ อปท.

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล สังกัดกองคลัง  
ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง หรือผู้ท่ีได้รับค ำส่ังจำกนำยกฯ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีเพ่ือประโยชน์
ของ อบต. โดยจ่ำยเป็น ค่ำธรรมเนียม และค่ำลงทะเบียนกำรฝึกอบรมประชุมสัมมนำต่ำงๆ
ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำน
ทำงด่วน ทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ท้ังน้ีให้รวมถึง ค่ำธรรมเนียมป้ำย
ยำนพำหนะ ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมท่ีดินหรือค่ำธรรมเนียมใดๆท่ีสำมำรถเบิกใน
ประเภทรำยจ่ำยน้ีได้
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน
 พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-หลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
 ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1797 ลงวันท่ี 2 เมษำยน 2561 
 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรเข้ำรับ
 กำรฝึกอบรมของ อปท.

ค่าใช้สอย 220,000 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 100,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
โดยจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ี ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำย
เอกสำร ค่ำจ้ำงเหมำรวบรวมและบันทึกข้อมูล หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดเพ่ือปฏิบัติงำนเก่ียวกับ
กำรจัดท ำข้อมูลแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่ำธรรมเนียมในกำรถ่ำยเอกสำร
ส ำเนำระวำงท่ีดิน ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำยและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ท่ีจ ำเป็น ฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล)
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเร่ืองแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2550 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 67  ลว. 9 มกรำคม 2555
 เร่ือง  ซักซ้อมกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.3/ว483 ลว. 19 กุมภำพันธ์ 2561
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 107  ล ำดับท่ี  1

โครงกำรรณรงค์กำรช ำระภำษีตรงเวลำ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์กำรช ำระภำษีตรงเวลำ ประจ ำปี 
พ.ศ.2563 โดยจ่ำยเป็น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ
 และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น ฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล)
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.3/ว 1332 
 ลว. 28 มีนำคม  2562  เร่ืองกำรเตรียมควำมพร้อมและกำรด ำเนินกำรตำม พรบ.ภำษี
 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 พ.ศ.2541 ข้อ 17
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 107 ล ำดับท่ี 3
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รวม
รวม

จ ำนวน      1   จอ จ ำนวน

งบลงทุน 2,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 2,800 บาท

จอแสดงภำพ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว

คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1. มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว
2. รองรับควำมละเอียดกำรแสดงผลไม่น้อยกว่ำ 1,366x768 Pixel
3. มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่ำ 60 Hz
4. มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0210.5/ว5794 ลว. 10  ตุลำคม  2559  
 เร่ืองกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทำงปฎิบัติกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของ
 กระทรวงมหำดไทย
-เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนำคม 2562
 ล ำดับท่ี 59
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 135  ล ำดับท่ี 4

2,800 บำท
คุณลักษณะพ้ืนฐำน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 165,780 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล
สังกัดส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ จ ำนวน 1 อัตรำ   
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

165,120 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปี แก่พนักงำนส่วนต ำบล
สังกัดส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ จ ำนวน 1 อัตรำ
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542
-หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวำคม 2558
 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท.

660 บำท

546,980 บาท
165,780 บาท

เงินเดือนพนักงำน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน
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รวม
รวม

จ ำนวน
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครปัองกันภัยฝ่ำยพลเรือน เพ่ือชดเชยกำรงำนหรือ
เวลำท่ีเสียไปเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยตำม
กฎหมำยฯรวมถึงกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีเก่ียวกับงำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย หรือกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของ
ประชำชนตำมกฏหมำย  โดยจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรให้แก่อำสำสมัครฯผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีตำม
1.โครงกำรเฝ้ำระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกำลปีใหม่  เป็นเงิน 33,600 บาท
2.โครงกำรเฝ้ำระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกำลสงกรำนต์ เป็นเงิน 33,600 บาท
โดยถือปฏิบัติตำม 
-ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยของ
 อำสำสมัครในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำย
 พลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560

381,200 บาท

67,200 บำท

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน 67,200 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

194,000 บาท

10,000 บำท

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรป้องกันสำธำณภัยในสถำนศึกษำ
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันสำธำรณภัยในสถำนศึกษำ 
โดยจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง
และเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม  และค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคง 
ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน) 
โดยถือปฏิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550  
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 102 ล ำดับท่ี 4

โครงกำรฝึกอบรมทบทวน อปพร. 90,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือน (อปพร) ประจ ำปีงบประมำณ 2563 โดยจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรม ค่ำจ้ำงเหมำรถรับส่ง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง  
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคง 
ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน) 
โดยถือปฏิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550  
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 102 ล ำดับท่ี 6
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จ ำนวน

จ ำนวน
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเฝ้ำระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกำล
สงกรำนต์ โดยจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นและเก่ียวข้อง
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคง 
ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน) 
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/ว 0634
 ลว. 22  กันยำยน  2557 เร่ือง มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยนักท่องเท่ียว
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0801.4/ว 1346
 ลว. 29  มีนำคม  2562  เร่ืองกำรด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วง
 เทศกำลสงกรำนต์ ปี 2562
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 102  ล ำดับท่ี 1

5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเฝ้ำระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกำลปีใหม่
โดยจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำร
ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นและเก่ียวข้อง
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคง 
ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน) 
โดยถือปฏิบัติตำม
- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/ว 1634
  ลว. 22  กันยำยน  2557 เร่ือง มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยนักท่องเท่ียว
- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว661 
  ลว. 9 มีนำคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.4/ว 4202 ลว. 25  ธันวำคม  2561
  เร่ืองกำรด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 2562
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 101 ล ำดับท่ี 2

5,000 บำท

โครงกำรเฝ้ำระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกำลปีใหม่

โครงกำรเฝ้ำระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกำลสงกรำนต์
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จ ำนวนโครงกำรรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินและแจ้งเหตุสำธำรณภัย (กำรแพทย์ฉุกเฉิน) 84,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมทบทวนแผนกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำณภัยต ำบลแม่สำบ โดยจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนประจ ำรถรับส่งผู้ป่วยกรณีเหตุ
ฉุกเฉิน (EMS)  ค่ำจ้ำงเหมำเวรปฏิบัติหน้ำท่ีประจ ำศูนย์ฯ หรือใช้จ่ำยในค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ
ท่ีจ ำเป็นและเก่ียวข้อง ฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคง 
ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน) 
โดยถือปฏิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550  
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0891.3/ว 2826 ลว. 17  กันยำยน 2553
 เร่ืองกำรด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน
-ประกำศคณะกรรมกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินฯ ลว.16  ตุลำคม  2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2561
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 103 ล ำดับท่ี 8
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่าวัสดุ 120,000 บาท
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของ
ท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
เช่น กระจกโค้ง  ไฟกระพริบสัญญำณเตือน กรวยจรำจร ฯลฯ

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 48,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ 
ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกาย  ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด 
ท่ีมท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ืองแนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของ
ท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
เช่น เคร่ืองต่ำงกำยชุดฝึก อปพร หรือ ชุดปฏิบัติกำร อปพร. ( หมวก เส้ือ กำงเกง เข็มขัด 
รองเท้ำ  ฯลฯ ) เคร่ืองแต่งกำยชุดปฏิบัติงำนของบุคลำกร หรือ เคร่ืองแบบมำตรฐำน
กำรแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯเพ่ือใช้ในกิจกำรกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและอัคคีภัยต่ำงๆ
 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุเคร่ืองแต่งกำยของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2560

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ 
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิ.ย. 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของ
ท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
เช่น อุปกรณ์ช่วยเหลือ ยำและเวชภัณฑ์ เพ่ือใช้ในกิจกรรมบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ ว 3523
 ลงวันท่ี 20  มิถุนำยน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำ
 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0891.3/ว 2826 ลว. 17  กันยำยน 2553
 เร่ืองกำรด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน
-ประกำศคณะกรรมกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินฯ ลว.16  ตุลำคม  2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
 ถึง (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2561

42,000 บำท
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จ ำนวนวัสดุเคร่ืองดับเพลิง
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ 
ประเภทวัสดุเคร่ืองดับเพลิง  ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด 
ท่ีมท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ืองแนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของ
ท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำม  หลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง สำยดับเพลิง ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจกำร กำรป้องกันและ
บรรเทำเหตุสำธำรณภัยและอัคคีภัยต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0313.4/ว 667 ลว.12 มี.ค. 2545 
 เร่ืองแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำสำธำรณภัยและหลักเกณฑ์กำรสนับสนุนเคร่ืองมือ
 เคร่ืองใช้ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
-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 หลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรต้ังงบประมำณเพ่ือกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี
 ขององค์กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2543

20,000 บำท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 1,838,600 บาท
งบบุคลากร 1,011,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,011,600 บาท
เงินเดือนพนักงำน 699,240 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปี แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
สังกัดกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ
จ ำนวน  2  อัตรำ 
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542
-หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลว.30 ธันวำคม 2558
 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท.

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล 
ต ำแหน่งอ ำนวยกำรระดับต้น (ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ)
จ ำนวน 1 อัตรำ  อัตรำละ 3,500 บำท/เดือน
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
โดยถือปฏิบัติตำม
-ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเชียงใหม่ เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 31)  
ประกำศวันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ.2559 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 234,360 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำง ให้แก่พนักงำนจ้ำง สังกัดกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
จ ำนวน 2 อัตรำ คือ
1.พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ    จ ำนวน  1 อัตรำ  
2.พนักงำนจ้ำงท่ัวไป          จ ำนวน  1 อัตรำ
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 36,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนชดเชย ให้แก่พนักงำนจ้ำง สังกัดกองกำรศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม 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
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

งบด าเนินงาน 827,000 บาท
ค่าตอบแทน 178,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 150,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็น
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง 
และลูกจ้ำงประจ ำ ท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
โดยถือปฏิบัติตำม 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
 อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี แก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนของ 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 เง่ือนไขและวิธี
 กำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี

ค่ำเช่ำบ้ำน 18,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำนได้ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเร่ือง ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548
โดยถือปฏฺบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 
 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำของบุตรของผู้บริหำรและพนักงำนส่วนต ำบลท่ีมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรก.เงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร 
 พ.ศ.2560
-อัตรำกำรเบิกตำมหนังสือเวียนกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 
 ลว. 28 มิถุนำยน 2559 และด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0408.5/ว 22 ลงวันท่ี 12 มกรำคม 2561
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่าใช้สอย 550,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 260,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ให้ผู้รับจ้ำงเหมำท ำกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด ซ่ึงมิใช่ 
กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้ำง ครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำง เช่นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนท่ีรำชกำร อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรักษำ
ควำมปลอดภัย ค่ำจ้ำงเหมำคนขับรถรับส่งนักเรียน  ค่ำจ้ำงเหมำคนสวนดูแลสถำนท่ี 
หรือจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ท่ีมีควำมจ ำเป็น และเป็นไปตำมภำระหน้ำท่ี ของ อบต ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท0808.2/ว 0746  ลงวันท่ี 1  กุมภำพันธ์  2562
 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
 ท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ ว 7120 ลว. 9  ธันวำคม  2559
 เร่ืองหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ของ อปท.

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ 
พนักงำนจ้ำงสังกัดกองกำรศึกษำฯ หรือผู้ท่ีได้รับค ำส่ังจำกนำยกฯ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีเพ่ือ
ประโยชน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  โดยจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน
กำรฝึกอบรม ประชุมสัมมนำต่ำงๆ ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำจอดรถ 
ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วน  ทำงด่วนพิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน 
ท้ังน้ีให้รวมถึงค่ำธรรมเนียมป้ำยยำนพำหนะ ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมท่ีดินหรือ 
ค่ำธรรมเนียมใดๆ ท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยน้ีได้
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน
 พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-หลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
 ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1797 ลงวันท่ี 2 เมษำยน 2561 
 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรเข้ำรับ
 กำรฝึกอบรมของ อปท.
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรค่ำยคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยำวชนต ำบลแม่สำบ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรค่ำยคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยำวชน 
ต ำบลแม่สำบ โดยจ่ำยเป็น ค่ำจัดเตรียมสถำนท่ี  ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร
ว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น  
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ 
คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้ำ 88 ล ำดับท่ี 5

โครงกำรจัดงำนข่วงกิจกรรมเด็กและเยำวชนต ำบลแม่สำบ 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนข่วงกิจกรรมเด็กและเยำวชนต ำบล
แม่สำบ โดยจ่ำยเป็น  ค่ำจ้ำงเหมำตกแต่งสถำนท่ีพร้อมป้ำยไวนิล  ค่ำของขวัญของรำงวัล
กิจกรรมกำรประกวดแข่งขัน ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ 
คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลว. 19 พ.ค. 2541
 เร่ือง ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ ของ อปท. 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขัน
 กีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 25645)  หน้ำ 91 ล ำดับท่ี 5

โครงกำรบวชภำคฤดูร้อน 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรบวชหมู่ภำคฤดูร้อน โดยจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำ
จัดเตรียมสถำนท่ี ค่ำจ้ำงเหมำจัดขบวนแห่ลูกแก้วและแห่นำค ค่ำจ้ำงเหมำแสดงซอพ้ืนเมือง
เรียกขวัญลูกแก้ว ค่ำภัตตำหำรเพลเล้ียงพระสงฆ์ท่ีร่วมพิธี ค่ำภัตตำหำรเพลเล้ียงภิกษุและ
สำมเณรท่ีบวช รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็นในกำรจัดงำน ฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ 
คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับท่ี 2 , 3 ) พ.ศ.2543 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลว.19 พฤษภำคม 2541
 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ  ของ อปท. 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำร
 แข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 พ.ศ.2559
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565 ) หน้ำ 87 ล ำดับท่ี 1
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรสืบสำนงำนประเพณีป๋ีใหม่เมือง 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสืบสำนงำนประเพณีป๋ีใหม่เมือง หรือกำรจัดงำน
ประเพณีสงกรำนต์แบบล้ำนนำ โดยจัดให้มีกิจกรรมรดน้ ำด ำหัวแก่ผู้สูงอำยุในต ำบลเพ่ือเป็น
กำรแสดงควำมกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอำยุ รณรงค์ให้สังคมตระหนักในคุณค่ำพร้อมยกย่อง
เชิดชูผู้สูงอำยุเป็นกำรสืบทอดวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมำ โดยจ่ำยเป็น ค่ำอำหำรกลำงวัน
และเคร่ืองด่ืม  ค่ำจ้ำงเหมำจัดสถำนท่ี เงินรำงวัลกิจกรรม ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำซุ้มนิทรรศกำร 
รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป็น 
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ 
คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลว.19 พฤษภำคม 2541
 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ  ของ อปท. 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขัน
 กีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ ว 709
 ลว. 30 มีนำคม 2560 เร่ืองกำรจัดงำนวันผู้สูงอำยุแห่งชำติ ประจ ำปี2560
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้ำ 87 ล ำดับท่ี 3

โครงกำรปลูกป่ำขอฝนวันพืชมงคล (ผำยอง) 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรปลูกป่ำขอฝนวันพืชมงคล (ผำยอง)  
โดยจ่ำยเป็น ค่ำภัตตำหำรเช้ำและเพลถวำยพระสงฆ์ ค่ำท ำอำหำรเล้ียงส ำหรับผู้มำร่วมงำน
ค่ำจ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนท่ีพร้อมจัดเก็บขยะหลังเสร็จงำน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป็น
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ 
คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
โดยถือปฏิบัติตำม 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลว.19 พ.ค. 2541
 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ  ของ อปท. 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขัน
 กีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้ำ 87  ล ำดับท่ี 4

โครงกำรฝึกอบรมค่ำยภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร (English Camp) 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมค่ำยภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร
(English Camp) โดยจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม
ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น  
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ 
คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้ำ 91  ล ำดับท่ี 7
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โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและ
โรงเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ

20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
โดยจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม ค่ำป้ำย ค่ำเช่ำท่ีพัก 
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น ฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ 
คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้ำ 90  ล ำดับท่ี 1

โครงกำรไหว้สำป๋ำรมี สืบฮีต ต๋ำมฮอย สรงน้ ำพระธำตุเจ้ำม่อนเป๊ียะ 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรไหว้สำ ป๋ำรมี สืบฮีต ต๋ำมฮอย สรงน้ ำพระธำตุ
เจ้ำม่อนเป๊ียะ โดยจัดให้มีกำรจัดงำนประเพณีสรงน้ ำพระธำตุม่อนเป๊ียะในวันข้ึน 15 ค่ ำ
เดือน 6 เหนือ โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเพ่ือท ำข้ำวมธุปยำท ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรเพลเล้ียง
พระสงฆ์ ค่ำจ้ำงเหมำจัดสถำนท่ี ค่ำจ้ำงเหมำจัดขบวนแห่น้ ำสรงและเคร่ืองสักกำระ  
ค่ำจ้ำงเหมำเคร่ืองเสียงและกำรแสดง ค่ำเคร่ืองไทยทำน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป็น
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ 
คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลว. 19 พ.ค. 2541
 เร่ือง ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ ของ อปท. 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขัน
 กีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้ำ 87 ล ำดับท่ี 2
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

ค่าวัสดุ 50,000 บาท
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 30,000 บำท

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

วัสดุกำรเกษตร 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ 
ประเภทวัสดุการเกษตร ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/ว1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของ
ท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ 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
จ ำนวน

จ ำนวน

ค่าสาธารณูปโภค 49,000 บาท
ค่ำไฟฟ้ำ 24,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไฟฟ้ำส ำหรับอำคำรเรียนอนุบำล อำคำรเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
และอำคำรส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท0808.2/ว 0746  ลงวันท่ี 1  กุมภำพันธ์  2562
 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
 ท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 25,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรรำยเดือน, ค่ำติดต้ัง, ค่ำเช่ำพ้ืนท่ี, ค่ำจดทะเบียน, ค่ำดูแลเว็บไซต์ 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ในกำรใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,435,200 บาท
งบบุคลากร 1,855,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,855,920 บาท
เงินเดือนพนักงำน 1,491,120 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปี ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล
สังกัดกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ประเภท ข้ำรำชกำรครู ครูผู้ดูแลเด็ก 
จ ำนวน 5 อัตรำ
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตำม 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274 ลว. 19  มิถุนำยน  2561
 เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนกำรศึกษำ
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0809.4/ว2673 ลว.9 กรกฎำคม  2562
 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
 รำยกำร เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ  
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0809.4/ว2674 ลว.9 กรกฎำคม  2562
 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

เงินวิทยฐำนะ 42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะ ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ประเภทข้ำรำชกำรครู , ครูผู้ดูแลเด็ก
สังกัดกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
ท่ีได้รับวิทยฐำนะระดับ ช ำนำญกำร, ช ำนำญกำรพิเศษ ,เช่ียวชำญ
จ ำนวน 1 อัตรำ  อัตรำละ 3,500 บำท/เดือน
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0809.4/ว2673 ลว.9 กรกฎำคม  2562
 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
 รำยกำร เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ  
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0809.4/ว2674 ลว.9 กรกฎำคม  2562
 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
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จ ำนวนค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 322,800 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัดกองกำรศึกษำ 
ศำสนำ และวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ จ ำนวน 2 อัตรำ คือ
1.พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจต ำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จ ำนวน  2  อัตรำ
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
โดยถือปฏิบัติตำม 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274 ลว. 19  มิถุนำยน  2561
 เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนกำรศึกษำ
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0809.4/ว2674 ลว. 9 กรกฎำคม  2562
 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
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รวม
รวม

จ ำนวน

งบด าเนินงาน 1,579,780 บาท
ค่าตอบแทน 15,000 บาท
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำของบุตรของผู้บริหำรและพนักงำนส่วนต ำบลท่ีมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรก.เงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร 
 พ.ศ.2560
-อัตรำกำรเบิกตำมหนังสือเวียนกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 
 28 มิถุนำยน 2559 และด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0408.5/ว 22 ลงวันท่ี 12 มกรำคม 2561
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รวม

จ ำนวน

ค่าใช้สอย 984,460 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรส่งเสริมคุณภำพศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมคุณภำพศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ เช่น กิจกรรมฝึกอบรมบุคลำกร , กิจกรรมตลำดนัดวิชำกำร
ทำงกำรศึกษำ ,กิจกรรมทัศนศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
โดยจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนท่ี ค่ำจ้ำงเหมำจัดเตรียมเต๊นท์นิทรรศกำร 
ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำร ค่ำจ้ำงเหมำรถรับส่ง ค่ำธรรมเนียมและค่ำบัตรเข้ำชมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น 
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ 
คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลว. 19 พ.ค. 2541 
 เร่ือง ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ ของ อปท. 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขัน
 กีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้ำ 92  ล ำดับท่ี 8
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จ ำนวนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 934,460 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำให้แก่สถำนศึกษำในสังกัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ ดังต่อไปน้ี
1.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอมลอง        เป็นเงิน  103,710  บำท
2.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่ตุงติง       เป็นเงิน   46,200  บำท
3.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำงเติม       เป็นเงิน   56,200  บำท
4.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนง้ิวเฒ่ำ        เป็นเงิน    46,200  บำท
5.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขุนสำบ       เป็นเงิน   56,200  บำท
6.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำกู่          เป็นเงิน   84,850  บำท
7.โรงเรียนแม่สำบดรุณศึกษำ           เป็นเงิน   541,100  บำท

โดยค านวณจากจ านวนเด็กนักเรียนในสถานศึกษาแต่ละแห่งแยกเป็น
1.เงินค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 459,700 บาท
2.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เป็นเงิน 175,100 บาท
3.ค่าหนังสือ               เป็นเงิน 12,400 บาท
4.ค่าอุปกรณ์              เป็นเงิน 12,400 บาท
5.ค่าเครื่องแบบ           เป็นเงิน 18,600 บาท
6.ค่าพัฒนาผู้เรียน        เป็นเงิน 26,660 บาท 
7.ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูในสังกัด ศพด.และสถานศึกษาของ อปท. 50,000 บาท
8.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  เป็นเงิน 20,000 บาท
9.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน         เป็นเงิน  9,600 บาท
10.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด       เป็นเงิน 100,000 บาท
11.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  เป็นเงิน  50,000 บาท
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มี
คุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)
โดยถือปฎิบัติตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลว. 19 มิถุนายน  2561
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน 
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลว. 28  มิถุนายน  2562
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 90 ล าดับที่  2
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รวม
จ ำนวน

ค่าวัสดุ 580,320 บาท
ค่ำอำหำรเสริม (นม) 580,320 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ อาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนและศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ี อบต.แม่สำบ  จ ำนวน 12 แห่ง อัตรำต่อคน คนละ 8 บำท 
รำยละเอียดดังน้ี
1.รร.วัดอมลอง                จ ำนวน   8 คน 260 วัน เป็นเงิน    16,640 บำท
2.รร.วัดปำงเติม               จ ำนวน  62 คน 260 วัน เป็นเงิน  128,960 บำท
3.รร.วัดง้ิวเฒ่ำ                 จ ำนวน  45 คน 260 วัน เป็นเงิน   93,600 บำท
4.รร.บ้ำนนำกู่                 จ ำนวน  45 คน 260 วัน เป็นเงิน   93,600 บำท
5.รร.วัดปำงเติม (สำขำบ้ำนขุนสำบ)  จ ำนวน  16 คน 260 วัน เป็นเงิน 33,280 บำท
6.ศพด.บ้ำนอมลอง            จ ำนวน   13 คน 260 วัน เป็นเงิน  27,040 บำท
7.ศพด.บ้ำนแม่ตุงติง           จ ำนวน    7 คน 260 วัน เป็นเงิน  14,560 บำท
8.ศพด.บ้ำนปำงเติม           จ ำนวน    7 คน 260 วัน เป็นเงิน  14,560 บำท
9.ศพด.บ้ำนง้ิวเฒ่ำ             จ ำนวน   7 คน 260 วัน เป็นเงิน   14,560 บำท
10.ศพด.บ้ำนขุนสำบ          จ ำนวน   7 คน 260 วัน เป็นเงิน   14,560 บำท
11.ศพด.บ้ำนนำกู่             จ ำนวน   12 คน 260 วัน เป็นเงิน  24,960 บำท
12.รร.แม่สำบดรุณศึกษำ     จ ำนวน   50 คน 260 วัน เป็นเงิน  104,000 บำท

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ 
คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
โดยถือปฎิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274 ลว. 19  มิถุนำยน  2561
 เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนกำรศึกษำ
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 93  ล ำดับท่ี  11
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รวม
รวม

จ ำนวน      4   ตู้ จ ำนวน

จ ำนวน      3   ตู้ จ ำนวน

งบลงทุน 295,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 145,500 บาท
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ตู้เหล็กแบบ 2 บำน 22,000 บำท
คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน
3) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560 
-บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ ประจ ำเดือน ธันวำคม  2561 
 ล ำดับท่ี 10.16.1
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 141 ล ำดับท่ี 21

ตู้เอกสำรไม้ ชนิด 2 บำนเปิดโล่ง 7,500 บำท
คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1) ตู้เอกสำรสูงบำนเปิดทึบผสมช่องโล่ง จัดเก็บ 4 ช้ัน
2) ผลิตจำกไม้ Particle Board 
3) ท็อปตู้,แผ่นช้ัน หนำ 19 มม. ปิดขอบ PVC Edge
4) เคลือบผิวด้วย Melamine กันน้ ำ ทนควำมร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
5) บำนเปิดทึบ 2 ประตู มือจับพลำสติก พร้อมกุญแจล็อก
6) ช่องโล่งจัดวำงเอกสำร 2 ช้ัน
7) ขนำด 80x40x160 เซนติเมตร
(คุณสมบัตินอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์) แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมและกำรด ำเนิน 
งำนของ อบต. ท้ังน้ีก ำหนดรำคำกลำงโดยกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด จ ำนวน 3 รำย
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560 
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 141 ล ำดับท่ี 22
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จ ำนวน      1   ชุด จ ำนวน

จ ำนวน      2   เคร่ือง จ ำนวน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
ชุดเคร่ืองเสียงส ำหรับงำนกระจำยเสียงท่ัวไป 84,100 บำท

คุณลักษณะพ้ืนฐำน
ชุดเคร่ืองเสียงส ำหรับงำนกระจำยเสียงท่ัวไป จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1.ล ำโพง ขนำด 12 น้ิว พร้อมขำต้ัง จ ำนวน 4 ใบ
2.ไมค์โครโฟนไร้สำย (ไมค์ลอย)  2 ตัว
3.เพำเวอร์มิกเซอร์  1 เคร่ือง
4.สำยสัญญำณเสียง (สำยล ำโพงยำว 10 เมตร ) จ ำนวน 2 เส้น
5.สำยสัญญำณ  (สำยพ่วงล ำโพง)  จ ำนวน 1 ชุด (2 เส้น)
(คุณสมบัตินอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์) แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมและกำรด ำเนิน 
งำนของ อบต. ท้ังน้ีก ำหนดรำคำกลำงโดยกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด จ ำนวน 3 รำย
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560 
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 143 ล ำดับท่ี 30

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
เคร่ืองตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง 19,000 บำท

คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1.เป็นเคร่ืองตัดหญ้ำแบบสะพำย
2.เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.4 แรงม้ำ
3.ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 30 ซีซี 
4.พร้อมใบมีด
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560 
-บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณประจ ำเดือน ธันวำคม 2561 ล ำดับท่ี 6.5.1
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 142 ล ำดับท่ี 26
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จ ำนวน      3   เคร่ือง จ ำนวน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์
คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1.เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต
2.มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
3.มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำส ำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที 
(ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำที (ipm)
4.มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีส ำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 10 หน้ำต่อนำที (ppm)
 หรือ 5 ภำพต่อนำที (ipm)
5.มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
6.มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น
7.สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal และ Custom
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0210.5/ว5794 ลว. 10  ตุลำคม  2559  
 เร่ืองกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทำงปฎิบัติกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของ มท.
-เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนำคม 2562
 ล ำดับท่ี 42
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 142  ล ำดับท่ี 27

12,900 บำท
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รวม

จ ำนวน

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 150,000 บาท
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมอำคำรเรียนโรงเรียนแม่สำบดรุณศึกษำ 150,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ 
โรงเรียนแม่สำบดรุณศึกษำ หมู่ท่ี 5  ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิม  N 18.97058   E 98.68021
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ 
คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
โดยถือปฎิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274 ลว. 19  มิถุนำยน  2561  
เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนกำรศึกษำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 93  ล ำดับท่ี  12
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รวม
รวม

จ ำนวน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวันนักเรียน 704,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันนักเรียนตำมภำรกิจถ่ำยโอน
โครงกำรอำหำรกลำงวัน โดยจ่ำยให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
จ ำนวน 5 แห่ง โดยคิดเฉล่ียท่ีรำยละ 20 บำท/วัน
รำยละเอียดดังน้ี
1.โรงเรียนวัดอมลอง                            เป็นเงิน 32,000 บำท
   นักเรียน 8 คน คนละ 20 บำท จ ำนวน 200 วัน
2.โรงเรียนวัดปำงเติม                           เป็นเงิน 248,000 บำท
   นักเรียน 62 คน คนละ 20 บำท จ ำนวน 200 วัน
3.โรงเรียนวัดง้ิวเฒ่ำ                            เป็นเงิน 180,000 บำท
   นักเรียน 45 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  64,000 บำท
   นักเรียน 16 คน คนละ 20 บำท จ ำนวน 200 วัน

(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ 
คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม)
โดยถือปฎิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274 ลว. 19  มิถุนำยน  2561  
เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนกำรศึกษำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 92  ล ำดับท่ี  10

งบเงินอุดหนุน 704,000 บาท
เงินอุดหนุน 704,000 บาท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

งบด าเนินงาน 110,000 บาท
ค่าตอบแทน 24,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 24,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็น
1.เงินตอบแทนอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน  ให้แก่บุคคลท่ีท ำหน้ำท่ีช่วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในกำรดูแลผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิง ซ่ึงผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวกับกำรดูแล
ผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิงในระยะยำว ตำมท่ีกระทรวงมหำดไทยก ำหนด ซ่ึงไม่ใช่เจ้ำหน้ำท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และไม่อยู่ภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน กฎหมำย
ว่ำด้วยแรงงำนสัมพันธ์ และกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม 
โดยถือปฏิบัติตำม 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน และกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย พ.ศ.2562

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 310,000 บาท
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รวม

จ ำนวน

เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำม
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนของศำสตรำจำรย์
 ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี 
(สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรี
สวำงควัฒน วรขัติยรำชนำรี)  โดยจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และ
ข้ึนทะเบียนสัตว์ ในอัตรำตัวละ 3 บำท ต่อคร้ัง โดยให้ท ำกำรส ำรวจปีละ 2 คร้ัง
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวและ
บริกำรสุขภำพ เช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน)
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5 /ว 0120 ลว. 12  มกรำคม  2560
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1745 
 ลว. 31 สิงหำคม 2560 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1042 
 ลว. 10 เมษำยน  2561
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0819.3/ว 1049 ลว. 15 มีนำคม 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0819.3/ว 1795 ลว. 7 พฤษภำคม 2562
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 95  ล ำดับท่ี 3

ค่าใช้สอย 86,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จำกโรคพิษสุนัขบ้ำฯ

6,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จำกโรคพิษสุนัขบ้ำฯ

30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนของ
ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี 
(สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรี
สวำงควัฒน วรขัติยรำชนำรี)  โดยจ่ำยเป็น ค่ำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำป้ำยโครงกำร และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป็น
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวและ
บริกำรสุขภำพ เช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน)
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5 /ว 0120 ลว. 12  มกรำคม  2560
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1745 
 ลว. 31 สิงหำคม 2560 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1042 
 ลว. 10 เมษำยน  2561
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0819.3/ว 1049 ลว. 15 มีนำคม 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0819.3/ว 1795 ลว. 7 พฤษภำคม 2562
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 95  ล ำดับท่ี 3

โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคไข้เลือดออก 50,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคท่ีมียุงเป็น
พำหะ โดยจ่ำยเป็น ค่ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์โครงกำร  ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิงส ำหรับเคร่ือง
พ่นหมอกควัน ค่ำจ้ำงเหมำพ่นหมอกควันและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น  
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวและ
บริกำรสุขภำพ เช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน)
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 2, 3)  พ.ศ.2543 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลว.19 พฤษภำคม 2541 
 เร่ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ ของ อปท. 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0819.3/ว 2321 ลว. 13 มิถุนำยน 2562
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 95  ล ำดับท่ี 2 
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

เงินอุดหนุนเอกชน
1.โครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน 75,000 บำท

โดยการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ท่ี 1 - 10 ต ำบลแม่สำบ 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนในกำรด ำเนินโครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน 
ในโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่บ้ำนละ 7,500 บำท
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวและ
บริกำรสุขภำพ เช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน)
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5 / ว 109 
 ลว. 15 มกรำคม 2561  เร่ือง แนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข
 เพ่ิมเติม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5 / ว 1745
 ลว. 31  สิงหำคม  2560  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทำงกำรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
 งบประมำณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนสำธำรณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้ำ 96  ล ำดับท่ี 4

2.โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติด (To Be Number One) 50,000 บำท
โดยการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ท่ี 1 - 10 ต ำบลแม่สำบ 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนตำมโครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติด (To Be Number 
One) ในโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำช
กัญญำสิริวัฒนำพรรณวดี  หมู่บ้ำนละ 5,000 บำท
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวและ
บริกำรสุขภำพ เช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน)
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5 / ว 109 
 ลว. 15 มกรำคม 2561  เร่ือง แนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข
 เพ่ิมเติม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5 / ว 1745
 ลว. 31  สิงหำคม  2560  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทำงกำรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
 งบประมำณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนสำธำรณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้ำ 96  ล ำดับท่ี 4

งบเงินอุดหนุน 200,000 บาท
เงินอุดหนุน 200,000 บาท
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จ ำนวน3.โครงกำรอบรมให้ควำมรู้หมอหมู่บ้ำน 75,000 บำท
โดยการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ท่ี 1 - 10 ต ำบลแม่สำบ 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุน ตำมโครงกำรอบรมให้ควำมรู้หมอหมู่บ้ำน (หมอหมู่บ้ำนในพระรำช
ประสงค์) ในโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำ
ธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร รัชกำลท่ี 9 หมู่บ้ำนละ 7,500 บำท
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวและ
บริกำรสุขภำพ เช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน)
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5 / ว 109 
 ลว. 15 มกรำคม 2561 เร่ือง แนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข
 เพ่ิมเติม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5 / ว 1745
 ลว. 31  สิงหำคม  2560  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทำงกำรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
 งบประมำณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนสำธำรณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้ำ 96  ล ำดับท่ี 4
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 1,085,040 บาท
งบบุคลากร 809,940 บาท

42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ของพนักงำนส่วนต ำบลสังกัดกองสวัสดิกำรสังคม 
ต ำแหน่งอ ำนวยกำรระดับต้น (ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม)  
จ ำนวน 1 อัตรำ อัตรำละ 3,500 บำท/เดือน
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
โดยถือปฏิบัติตำม
-ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเชียงใหม่ เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 31)  
ประกำศวันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ.2559 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนต ำบล
สังกัดกองสวัสดิกำรสังคม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ จ ำนวน 3 อัตรำ 
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542
-หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  ลว.30 ธันวำคม 2558 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท.

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 3,780
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล
สังกัดกองสวัสดิกำรสังคม  จ ำนวน 1 อัตรำ   
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินประจ ำต ำแหน่ง

บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 809,940 บาท
เงินเดือนพนักงำน 764,160 บำท
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 63,500 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็น
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล/พนักงำนจ้ำง 
และลูกจ้ำงประจ ำท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
โดยถือปฏิบัติตำม 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
 อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถ่ิน 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 ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีกำร
 ก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี

ค่ำเช่ำบ้ำน 36,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำนได้ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเร่ือง ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548
โดยถือปฏฺบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และ
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2562

271,000 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000 บำท

109,500 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำของบุตรของผู้บริหำรและพนักงำนส่วนต ำบลท่ีมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรก.เงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร 
 พ.ศ.2560
-อัตรำกำรเบิกตำมหนังสือเวียนกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 
 28 มิถุนำยน 2559 และด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0408.5/ว 22 ลงวันท่ี 12 มกรำคม 2561
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

161,500 บาทค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง 
สังกัดกองสวัสดิกำรสังคม หรือผู้ท่ีได้รับค ำส่ังจำกนำยกฯ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีเพ่ือประโยชน์ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยจ่ำยเป็น ค่ำธรรมเนียม และค่ำลงทะเบียนฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนำต่ำงๆ ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำงค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน 
ค่ำผ่ำนทำงด่วนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ท้ังน้ีให้รวมถึงค่ำธรรมเนียม
ป้ำยยำนพำหนะ ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมท่ีดินหรือค่ำธรรมเนียมใดๆท่ีสำมำรถ
เบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยน้ีได้
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน
 พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-หลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
 ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1797 ลงวันท่ี 2 เมษำยน 2561 
 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรเข้ำรับ
 กำรฝึกอบรมของ อปท.

โครงกำรฝึกอบรมกำรจับผ้ำและผูกผ้ำประดับ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมกำรจับผ้ำและผูกผ้ำประดับ ให้แก่ 
กลุ่มสตรีแม่บ้ำน และผู้ท่ีสนใจ โดยจ่ำยเป็น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็นฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้ำ 79  ล ำดับท่ี 4
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรจัดดอกไม้  ให้แก่ 
กลุ่มสตรีแม่บ้ำน และผู้ท่ีสนใจ โดยจ่ำยเป็น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็นฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 79  ล ำดับท่ี 5

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรท ำขนมไทย (สำคูไส้หมู) 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรท ำขนมไทย (สำคูไส้หมู)
ให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้ำน และผู้สนใจ โดยจ่ำยเป็น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็นฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 80  ล ำดับท่ี 8

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรท ำบำยศรีสู่ขวัญ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรท ำบำยศรีสู่ขวัญ
ให้แก่ กลุ่มสตรีแม่บ้ำน และผู้สนใจ โดยจ่ำยเป็น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็นฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 79  ล ำดับท่ี 7

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรจัดดอกไม้ 20,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำเกษตรกรผู้ปลูกหญ้ำหวำนสู่ระบบมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ไทย 4,800 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำเกษตรกรผู้ปลูกหญ้ำหวำนสู่
ระบบมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ไทย โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น ฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)   หน้ำ 80  ล ำดับท่ี 10

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรท ำไม้กวำดดอกหญ้ำ 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรท ำไม้กวำดดอกหญ้ำ
ให้แก่ กลุ่มสตรีแม่บ้ำน และผู้สนใจ โดยจ่ำยเป็น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็นฯลฯ
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้ำ 79  ล ำดับท่ี 6

โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำอำชีพจักสำนส ำหรับผู้สูงอำยุ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมพัฒนำอำชีพจักสำนส ำหรับผู้สูงอำยุ 
โดยจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง
และเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น 
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 24 
 ลว.4 มกรำคม 2561 เร่ืองโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและแนวทำงกำรพัฒนำ
 คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิงตำมแนวทำงประชำรัฐ
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 78  ล ำดับท่ี 1
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมกำรจัดท ำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชำชนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 16,100 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมกำรจัดท ำบัญชีครัวเรือนให้แก่
ประชำชนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น 
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ท่ี ชม 0023.3/ว 42234 
 ลว. 12  ตุลำคม  2561 เร่ืองโครงกำรส่งเสริมกำรจัดท ำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชำชน
 ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 80  ล ำดับท่ี 9

โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับภัยและกำรป้องกันภัยเบ้ืองต้น 10,600 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับภัยและกำรป้องกันภัย
เบ้ืองต้น ให้แก่กลุ่มสตรีต ำบลแม่สำบ โดยจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น 
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคง 
 ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน)
โดยถือปฏิบัติตำม
-นโยบำยของรัฐบำล คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช) และกระทรวงมหำดไทย 
 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำสตรีและครอบครัว
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 104  ล ำดับท่ี 1
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รวม
รวม

จ ำนวน 1  ตัว จ ำนวน

จ ำนวน 1  เคร่ือง จ ำนวน

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
เก้ำอ้ีท ำงำน 1,600 บำท

คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1.โครงสร้ำงเหล็กบุฟองน้ ำหุ้มด้วยหนังเทียม
2.มีท่ีเท้ำแขนสองข้ำง และ มีพนักพิงหลัง
3.มีโช๊คสำมำรถปรับระดับข้ึน-ลงได้
4.สำมำรถสวิงหลังได้
5.ขนำด 60 x 60 x 89 ซม.
(คุณสมบัตินอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์) แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมและกำรด ำเนิน 
งำนของ อบต. ท้ังน้ีก ำหนดรำคำกลำงโดยกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด จ ำนวน 3 รำย
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560 
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 145  ล ำดับท่ี 33

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 2,500 บำท

คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1.มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
2.สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0210.5/ว5794 ลว. 10  ตุลำคม  2559  
 เร่ืองกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทำงปฎิบัติกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของ
 กระทรวงมหำดไทย
-เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนำคม 2562
 ล ำดับท่ี 61
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 145  ล ำดับท่ี 34

งบลงทุน 4,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 4,100 บาท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนชดเชย ให้แก่พนักงำนจ้ำง สังกัดกองช่ำง  
จ ำนวน 1 อัตรำ คือ
1.พนักงำนจ้ำงท่ัวไป   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 

12,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน พร้อมเงินปรับปรุงประจ ำปี แก่พนักงำนส่วนต ำบล
สังกัดกองช่ำง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ  จ ำนวน 2 อัตรำ 
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542
-หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวำคม 2558
 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท.

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล สังกัดกองช่ำง
ต ำแหน่งอ ำนวยกำรระดับต้น (ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง)  จ ำนวน 1 อัตรำ  
อัตรำละ 3,500 บำท/เดือน
ท้ังน้ีค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
โดยถือปฏิบัติตำม
-ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเชียงใหม่ เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
 เก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 31)
 ประกำศวันท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ.2559

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 108,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 674,400 บาท
เงินเดือนพนักงำน 512,400 บำท

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 926,000 บาท
งบบุคลากร 674,400 บาท
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

งบด าเนินงาน

เพ่ือจ่ำยเป็น
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง และลูกจ้ำงประจ ำ ท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินและ
มีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
โดยถือปฏิบัติตำม 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
 อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนของ 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 ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธี
 กำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี

ค่ำเช่ำบ้ำน 36,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำนได้ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเร่ือง ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548
โดยถือปฏฺบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 
 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4 )  พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำของบุตรของผู้บริหำรและพนักงำนส่วนต ำบลท่ีมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรก.เงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร 
 พ.ศ.2560
-อัตรำกำรเบิกตำมหนังสือเวียนกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 
 28 มิถุนำยน 2559 และด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0408.5/ว 22 ลงวันท่ี 12 มกรำคม 2561

227,700 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 51,700 บำท
ค่าตอบแทน 107,700 บาท
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง
สังกัดกองช่ำง หรือผู้ท่ีได้รับค ำส่ังจำกนำยกฯ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีเพ่ือประโยชน์ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล โดยจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม และค่ำลงทะเบียนกำรฝึกอบรม กำรประชุม 
สัมมนำต่ำงๆ ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำทำงด่วน  ค่ำบริกำรจอดรถ 
ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำทำงด่วนพิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ท้ังน้ีให้รวมถึง
ค่ำธรรมเนียมป้ำยยำนพำหนะ ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมท่ีดินหรือค่ำธรรมเนียมใดๆ
ท่ีเบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยน้ีได้
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน
 พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
 ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-หลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
 ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1797 ลงวันท่ี 2 เมษำยน 2561 
 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรเข้ำรับ
 กำรฝึกอบรมของ อปท.

100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ให้ผู้รับจ้ำงเหมำท ำกำรอย่ำงหน่ึง อย่ำงใด ซ่ึงมิใช่ 
กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้ำงครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำง เช่น ค่ำจ้ำงเหมำติดต้ัง
และซ่อมแซมไฟสำธำรณะ (ไฟก่ิง) หรือ จ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆท่ีมีควำมจ ำเป็นและเป็นไป
ตำมภำระหน้ำท่ีของอบต.ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตำม
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท0808.2/ว 0746  ลงวันท่ี 1  กุมภำพันธ์  2562
 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
 ท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ ว 7120 ลว. 9 ธันวำคม 2559
 เร่ืองหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ของ อปท.

120,000 บาทค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
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รวม
รวม

จ ำนวน      1   ตัว จ ำนวน
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

กล้องมิลเลอร์เลส  ควำมละเอียด 20 ล้ำนพิกเซล 23,900 บำท
คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1) เป็นกล้องมิลเลอร์เลส (Mirrorless Camera)
2) ควำมละเอียด 20 ล้ำนพิกเซล ควำมละเอียดท่ีก ำหนดเป็นควำมละเอียดท่ีเซ็นเซอร์ภำพ 
   (Image Sensor)
3) มีระบบแฟลชภำยใน (Built  In Flash)
4) สำมำรถถอดเปล่ียนส่ือบันทึกข้อมูลได้อย่ำงสะดวกเม่ือข้อมูลเต็มหรือเม่ือต้องกำรเปล่ียน
5) สำมำรถโอนถ่ำยข้อมูลจำกกล้องไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้
6) มีกระเป๋ำบรรจุกล้อง
(คุณสมบัตินอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์) แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมและกำรด ำเนิน 
งำนของ อบต. ท้ังน้ีก ำหนดรำคำกลำงโดยกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด จ ำนวน 3 รำย
โดยถือปฏิบัติตำม
-พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบหนังสือกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 พ.ศ.2560 
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 147 ล ำดับท่ี 38

23,900 บาท
งบลงทุน 23,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
งบด าเนินงาน 130,000 บาท

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

2,853,517 บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้วิศวกรออกแบบ ควบคุมงำน (ประเภทอ่ืนท่ีไม่ใช่อำคำร) 
โดยจ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอกเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง
โดยถือปฏิบัติตำม
-พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ.2542
-พ.ร.บ. สถำปนิก พ.ศ.2543
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำก ท่ี มท0808.2/ว1752 ลว 6 ส.ค. 2556
 เร่ือง แนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณ
 รำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำก ท่ี มท0808.2/ว1134 ลว 9 มิ.ย. 2558
 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน

30,000 บาท

ค่ำจ้ำงวิศวกรออกแบบ รับรองแบบ ควบคุมงำน งำนก่อสร้ำง 30,000 บำท
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รวม
จ ำนวน

ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้ำง 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำจัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของอันมีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภำพ 
ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของ
ท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ เช่น ไม้ สี 
ปูนซีเมนต์ อิฐ บล็อก กระเบ้ือง สังกะสี ตะปูทรำย หิน แผ่นเหล็ก เหล็กเส้น เสำเหล็ก เสำ
คอนกรีตอัดแรง ท่อปูน ท่อพีวีซี ตะแกรงเหล็ก ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแม่สำบ

100,000 บาท
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสำยทำงไปป่ำช้ำ  บ้ำนอมลอง ม .2 293,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
บริเวณถนนสำยทำงไปป่ำช้ำบ้ำนอมลอง (ต่อจำกโครงกำรเดิม) บ้ำนอมลอง หมู่ท่ี 2 
ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.90841    E 98.60202
พิกัดส้ินสุด   N 18.90719    E 98.60088
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 182.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
546.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำมไหล่ทำงปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฎิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
 (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 58  ล ำดับท่ี  10

2,526,000 บาท
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 2,526,000 บาท

งบลงทุน

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำยกองกลำง บ้ำนแม่ขำน ม.1 211,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
บริเวณถนนสำยกองกลำง บ้ำนแม่ขำน หมู่ท่ี1 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.86679   E 98.63815
พิกัดส้ินสุด   N 18.86624   E 98.63923
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 131.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร และมีพ้ืนท่ีหูช้ำง
ไม่น้อยกว่ำ 9.00 ตำรำงเมตร รวมมีพ้ืนท่ีด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 402.00 ตำรำงเมตร 
พร้อมลงดินตำมไหล่ทำงปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฎิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
 (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 56  ล ำดับท่ี  4
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสำยทำงไปทุ่งปู่โอ๊ด  บ้ำนงำแมง ม .3 200,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
บริเวณถนนสำยทำงทุ่งปู่โอ๊ด บ้ำนงำแมง หมู่ท่ี3 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.92054   E 98.67635
พิกัดส้ินสุด   N 18.92051   E 98.67523
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 128.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
384.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำมไหล่ทำงปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฎิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
 (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 60  ล ำดับท่ี 16

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสำยห้วยเห๊ียะ บ้ำนปำงเติม ม.4 144,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
บริเวณถนนสำยห้วยเห๊ียะ (ต่อจำกโครงกำรเดิม) บ้ำนปำงเติม  หมู่ท่ี 4  ต ำบลแม่สำบ 
อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.95483   E 98.67836
พิกัดส้ินสุด  N 18.95475    E 98.67920
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 92.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
276.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำมไหล่ทำงปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฎิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
 (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 61  ล ำดับท่ี 20

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำยทำงหย่อมบ้ำนวัด  บ้ำนปำงเติม ม.4 255,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
บริเวณถนนสำยทำงหย่อมบ้ำนวัดปำงเติม ชม.ถ.173-008 (ต่อจำกโครงกำรเดิม) 
บ้ำนปำงเติม  หมู่ท่ี 4  ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.95101   E 98.67553
พิกัดส้ินสุด  N 18.95189    E 98.67589
ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 110.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
440.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำมไหล่ทำงปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฎิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
 (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 62  ล ำดับท่ี  22
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
บริเวณถนนสำยแม่ตุงติง - ทุ่งโป่ง  ชม.ถ.173-006 (ต่อจำกโครงกำรเดิม)
บ้ำนแม่ตุงติง หมู่ท่ี 5 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.97304   E 98.68150
พิกัดส้ินสุด   N 18.97235   E 98.68124
ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 82.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ
328.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำมไหล่ทำงปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฎิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
 (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 62  ล ำดับท่ี  24

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสำยบ้ำนขุนสำบ - บ้ำนนำกู่ (ชม.ถ.173 - 004) 
 บ้ำนขุนสำบ ม.6 100,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
บริเวณถนนสำยทำง บ้ำนขุนสำบ - บ้ำนนำกู่ (ชม.ถ.173-004)  บ้ำนขุนสำบ  
หมู่ท่ี 6  ต ำบลแม่สำบ  อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 19.00599   E 98.67204
พิกัดส้ินสุด   N 19.00606   E 98.67164
ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว  43.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
172.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำมไหล่ทำงปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฎิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
 (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 68  ล ำดับท่ี  42

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสำยแม่ตุงติง - ทุ่งโป่ง บ้ำนแม่ตุงติง  ม.5 190,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณซอยบ้ำนนำยแดง บ้ำนขุนสำบ ม .6 88,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
บริเวณซอยบ้ำนนำยแดง บ้ำนขุนสำบ หมู่ท่ี 6 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 19.00423   E 98.67200
พิกัดส้ินสุด   N 19.00429   E 98.67165
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว  40.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
120.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำมไหล่ทำงปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี และวำงท่อ คสล.
ขนำด Dia.0.30 เมตร (ช้ัน3) จ ำนวน 6 ท่อน 
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฎิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
 (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 68  ล ำดับท่ี  40

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณซอยบ้ำนนำยแอ๊ด  บ้ำนขุนสำบ ม.6 42,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
บริเวณซอยบ้ำนนำยแอ๊ด บ้ำนขุนสำบ บ้ำนขุนสำบ  หมู่ท่ี 6 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 19.00585   E 98.67122
พิกัดส้ินสุด   N 19.00574   E 98.67132
ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว  14.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร และมีพ้ืนท่ีหูช้ำง
ไม่น้อยกว่ำ 17.20 ตำรำงเมตร รวมมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 73.20  ตำรำงเมตร พร้อมลงดิน
ตำมไหล่ทำงปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฎิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
 (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 68  ล ำดับท่ี  41
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จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำยทำงข้ึนป่ำช้ำบ้ำนง้ิวเฒ่ำใต้ บ้ำนง้ิวเฒ่ำ ม .8 53,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
บริเวณถนนสำยทำงข้ึนป่ำช้ำง้ิวเฒ่ำใต้ (ต่อจำกโครงกำรเดิม) บ้ำนง้ิวเฒ่ำ  หมู่ท่ี 8
ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.94472    E 98.66384
พิกัดส้ินสุด   N 18.94481    E 98.66414
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 34.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
102.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำมไหล่ทำงปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฎิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
 (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ  71  ล ำดับท่ี  54

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 5  บ้ำนหำดส้มป่อย ม.7 213,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
บริเวณซอย 5  บ้ำนหำดส้มป่อย หมู่ท่ี 7 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.87623   E 98.61283
พิกัดส้ินสุด   N 18.87693   E 98.61198
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 130.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร และมีพ้ืนท่ีหูช้ำง
ไม่น้อยกว่ำ 10.10 ตำรำงเมตร รวมมีพ้ืนท่ีด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 400.10 ตำรำงเมตร 
พร้อมลงดินตำมไหล่ทำงปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฎิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
 (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 69  ล ำดับท่ี  47
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณซอยบ้ำนแม่ด้ำย บ้ำนง้ิวเฒ่ำ  ม.8 54,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
บริเวณซอยบ้ำนแม่ด้ำย บ้ำนง้ิวเฒ่ำ หมู่ท่ี 8 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.95747   E 98.66031
พิกัดส้ินสุด   N 18.95735   E 98.65999
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 34.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร และมีพ้ืนท่ีหูช้ำง
ไม่น้อยกว่ำ 2.50 ตำรำงเมตร รวมมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 104.50 ตำรำงเมตร พร้อมลงดิน
ตำมไหล่ทำงปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตรกำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฎิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
 (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 71  ล ำดับท่ี  55

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณซอยบ้ำนหล่ำย  บ้ำนง้ิวเฒ่ำ ม.8 137,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
บริเวณซอยบ้ำนหล่ำย บ้ำนง้ิวเฒ่ำ หมู่ท่ี 8  ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.95393    E 98.654930
พิกัดส้ินสุด   N 18.95345    E 98.65466
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 85.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร และมีพ้ืนท่ีหูช้ำง
ไม่น้อยกว่ำ 5.46 ตำรำงเมตร รวมมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 260.46 ตำรำงเมตร พร้อมลงดิน
ตำมไหล่ทำงปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฎิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
 (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 72  ล ำดับท่ี  56
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จ ำนวน

จ ำนวน
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
บริเวณสำยทำงหย่อมบ้ำนนำกู่ - หย่อมบ้ำนผำยอง  บ้ำนนำกู่ หมู่ท่ี 9 ต ำบลแม่สำบ 
อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 19.01389   E 98.64160
พิกัดส้ินสุด   N 19.01502   E 98.64124
ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 150.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
600.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำมไหล่ทำงปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฎิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 74  ล ำดับท่ี 66

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสำยหลังวัดง้ิวเฒ่ำเหนือ บ้ำนง้ิวเฒ่ำ ม.8 157,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สำบ 
บริเวณถนนสำยหลังวัดง้ิวเฒ่ำเหนือ  บ้ำนง้ิวเฒ่ำ หมู่ท่ี 8  ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดเร่ิมต้น  N 18.95102    E 98.65825
พิกัดส้ินสุด   N 18.95137    E 98.65746
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 100.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
300.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงดินตำมไหล่ทำงปรับถมตำมสภำพพ้ืนท่ี
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฎิบัติตำม
-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
 (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำ 71  ล ำดับท่ี  53

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงบ้ำนนำกู่-หย่อมบ้ำนผำยอง บ้ำนนำกู่ หมู่ท่ี 9 369,000 บำท
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จ ำนวน

ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนท่ีจ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอกเพ่ือให้ได้มำซ่ึง
ส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำจ้ำงวิศวกรออกแบบ รับรองแบบ ควบคุมงำน งำนก่อสร้ำง 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้วิศวกรออกแบบ ควบคุมงำน (ประเภทอำคำร) 
โดยจ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอกเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง
โดยถือปฏิบัติตำม
-พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ.2542
-พ.ร.บ. สถำปนิก พ.ศ.2543
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำก ท่ี มท0808.2/ว1752 ลว 6 ส.ค. 2556
 เร่ือง แนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณ
 รำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำก ท่ี มท0808.2/ว1134 ลว 9 มิ.ย. 2558
 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน
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รวม
รวม

จ ำนวน
1.โครงกำรขยำยเขตระบบไฟฟ้ำสำธำรณะในหมู่บ้ำนพร้อมติดต้ังก่ิงโคมไฟถนน 
บ้ำนทุ่งยำว ม.10

197,517 บำท

โดยการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแม่ริม
ตำมโครงกำรขยำยเชตระบบไฟฟ้ำสำธำรณะในหมู่บ้ำนพร้อมติดต้ังก่ิงโคมไฟถนน 
บริเวณถนนสำยหน้ำวัดทุ่งยำว  บ้ำนทุ่งยำว หมู่ท่ี 10 ต ำบลแม่สำบ อ ำเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือด ำเนินกำรขยำยเขตระบบไฟฟ้ำสำธำรณะภำยในหมู่บ้ำนตำม
ประมำณกำรของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
(สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิต
สินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล)
โดยถือปฏิบัติตำม
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลว. 24  มิถุนำยน  2559  
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4427 ลว. 7 สิงหำคม 2561 
 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติกำรต้ังงบประมำณและกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถ่ิน
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1618 ลง. 12 มีนำคม 2562
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 76  ล ำดับท่ี 71

งบเงินอุดหนุน 197,517 บาท
เงินอุดหนุน 197,517 บาท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร


